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RESUMO 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM PARA DOENÇA RENAL 

CRÔNICA 

Trata-se de um estudo descritivo que aborda os diagnósticos de enfermagem pertinentes a 

doença renal crônica. No estágio cinco da patologia torna-se necessário o uso de uma 

terapia renal substitutiva e a convivência com uma doença crônica traz diversas 

repercussões biológicas, sociais e espirituais para o indivíduo. O objetivo geral deste 

trabalho foi propor um conjunto de declarações de diagnósticos de enfermagem para 

pacientes renais crônicos, no estágio cinco da doença, organizados de acordo com os 

conceitos da Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta. Os 

objetivos específicos foram identificar evidências empíricas da doença que subsidiassem a 

construção do conjunto de diagnósticos, elaborar as declarações utilizando os termos 

constantes no Modelo de Sete Eixos da Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem CIPE
® 

Versão 2.0 e validar o conjunto de declarações proposto, junto a 

especialistas. A busca de evidências se deu através da base de dados LILCAS e as 

declarações de diagnósticos foram construídas utilizando-se um termo do eixo Foco e um 

termo do eixo Julgamento, conforme recomendação da CIPE
® 

Versão 2.0. Em seguida, as 

declarações foram apresentadas a um grupo de especialistas, composto por oito 

participantes, que responderam a um questionário avaliando a pertinência de cada 

declaração apresentada. Das 75 declarações apresentadas, 68 (90%) obtiveram um índice 

de concordância ≥0,8, sendo, portanto consideradas válidas para o doente renal crônico na 

fase cinco da doença renal crônica.  

DESCRITORES: Diagnóstico de enfermagem, Processos de enfermagem, Insuficiência 

renal crônica    
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ABSTRACT 

NURSING DIAGNOSIS FOR CHRONIC KIDNEY DISEASE 

This is a descriptive study that addresses nursing diagnoses relevant to chronic kidney 

disease. In stage five of the pathology becomes necessary to use a renal replacement 

therapy and leaving with a chronic disease may cause various biological effects, social and 

spiritual needs for the individual. The aim of this study was to propose a list of statements 

of nursing diagnoses for chronic renal disease in stage five, in accordance with the Theory 

of Basic Human Needs of Wanda de Aguiar Horta. The specific objectives were to identify 

empirical evidence of the disease that subsidize the construction of the list of diagnoses, 

preparing statements using the terms listed in the Model Seven Axis International 

Classification for Nursing Practice ICNP ® Version 2.0 and validate the proposed list of 

statements, with experts. The search for evidence was made through the database LILCAS 

and explanations of diagnoses were constructed using a term of Focus axis and an another 

of Judgment axis, as recommended by the ICNP ® Version 2.0. Then the statements were 

presented to a group of experts, composed of eight participants, who completed a 

questionnaire assessing the relevance of each statement made. Of the 75 statements 

submitted, 68 (90%) had a concordance index ≥ 0.8 and is therefore considered valid for 

chronic kidney disease stage five chronic kidney disease. 

KEYWORDS: Nursing Diagnosis, Nursing Process, Renal Insufficiency Chronic 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Desde o Curso de Graduação, vivenciando os primeiros passos na Enfermagem, me 

questionava sobre a finalidade do meu trabalho e sobre qual seria o objeto central da minha 

profissão. Aos poucos fui aprendendo e percebendo que o cuidado era o meu objetivo 

principal e o bem estar do paciente, a minha meta. No entanto, algumas situações sempre 

me causaram inquietação, tais como: a falta de uma organização do cuidado e a 

insuficiente pró-atividade em um cuidado que não se antecipava ao problema, mas que 

emergia na urgência do problema instalado.  

Outra questão que muito me angustiava era a impossibilidade de uma mensuração 

palpável dos resultados da assistência prestada, pois as ações desenvolvidas pela equipe de 

enfermagem ao longo de um dia de trabalho não eram registradas e dessa forma vários 

cuidados implementados transformavam-se em lacunas, pela ausência dos registros de 

enfermagem.  

Ao iniciar a Residência de Enfermagem em Nefrologia na cidade de Recife, em um 

hospital universitário, o qual passava por um processo de preparação para a implantação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), senti que finalmente encontrara a 

resposta que faltava às incertezas da graduação. Apaixonei-me imediatamente pelo 

trabalho sistemático, embora ainda sem ter a exata noção de sua complexidade. Associando 

essa nova experiência com a SAE, que vivenciava na residência, ao trabalho com pacientes 

renais crônicos, elaborei um protocolo para a consulta de enfermagem para estes pacientes, 

já utilizando a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – CIPE
®

, como 

linguagem de escolha para a documentação destas consultas. 

Ao transferir-me para o Rio de Janeiro em 2007, continuei trabalhando com 

pacientes renais agudos e crônicos em centros privados de terapia renal. Entretanto, nessas 

instituições não havia qualquer registro do processo de enfermagem e esta temática não se 

encontrava sedimentada entre os profissionais que faziam parte da equipe. Se o 

desconhecimento perpassava a equipe de enfermagem, mais ainda entre os administradores 

e proprietários dos referidos centros. Portanto, era difícil argumentar quanto à necessidade 

e vantagens de uma assistência de enfermagem sistematizada.   

Assim, uma preocupação constante se fazia presente no meu dia a dia profissional: 

a certeza de um cuidado pouco abrangente às necessidades reais dos pacientes, 
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principalmente àqueles com Doença Renal Crônica. O convívio diário com pacientes que 

iniciavam o procedimento dialítico sem qualquer noção da patologia que os acometia era 

uma realidade difícil, mesmo porque esse desconhecimento acompanhava uma doença 

crônica em que o paciente necessitava sobremaneira de adesão ao regime terapêutico e de 

mudanças no estilo de vida. A meu ver, o PE poderia estimular a adesão ao tratamento e 

representava a possibilidade de um cuidado integral.  

A Doença Renal Crônica (DRC) caracteriza-se pela perda progressiva e irreversível 

da função renal. Este caráter progressivo confere vários estágios à doença, que vão desde o 

estágio 1, caracterizado pela lesão renal inicial sem qualquer sintomatologia, ao estágio 5, 

em que se faz necessário a utilização de uma terapia renal substitutiva. Neste estágio final 

da doença, vários órgãos e sistemas são afetados e as complicações que surgem, vão para 

além dos sintomas clínicos. Uma nova dinâmica de vida se faz, então, necessária 

envolvendo a família e uma enorme capacidade de adaptação desta às novas exigências de 

saúde do paciente. Portanto, tanto a adesão do indivíduo quanto da família é essencial para 

o sucesso da terapia instituída
1,2

.  

Sempre senti um enorme desejo de trabalhar com pacientes renais crônicos, de 

desenvolver com eles um trabalho que permitisse abranger a totalidade das suas 

necessidades e, após um período reflexivo, iniciei a busca para a concretização deste 

desejo. Vislumbrei, novamente, a possibilidade de associar o trabalho com pacientes renais 

crônicos a uma temática que muito contribui para o aprimoramento e reconhecimento da 

minha prática profissional: o Processo de Enfermagem. Pois, penso que a aplicação deste 

agrega valor à prática assistencial e interfere de forma direta na qualidade do cuidado 

prestado ao paciente. 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), através do uso de uma 

metodologia científica, possibilita a aplicação do Processo de Enfermagem (PE), que 

permite identificar, de forma individualizada, as necessidades de saúde-doença de cada 

paciente e os cuidados de enfermagem apropriados
3
, além de prover as informações 

necessárias ao processo decisório do enfermeiro no gerenciamento da assistência e da 

equipe de enfermagem
4
.  

A necessidade de uma metodologia assistencial é reconhecida pelo Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN) mediante a Resolução 358/2009 que dispõe sobre a 

regulamentação da SAE e implantação do PE. Por esta Resolução, todos os ambientes de 
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saúde que oferecerem cuidados de enfermagem, sejam eles públicos ou privados, deverão 

adotar o PE
5
.  

A Resolução orienta ainda a organização do PE em cinco etapas dinâmicas e inter-

relacionadas: a coleta de dados, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento, a 

implementação e a avaliação de enfermagem. Estas devem ser construídas com base em 

uma teoria de enfermagem que norteie todas as etapas do processo
5
.  

As teorias de enfermagem proporcionam uma fundamentação à prática profissional 

e fornecem um direcionamento para o fazer, para a educação e para a pesquisa em 

enfermagem. Uma teoria descreve ou explica as ações que o enfermeiro realiza
6
. 

Para o desenvolvimento de um trabalho que permitisse a aplicação do Processo de 

Enfermagem aos pacientes renais crônicos no atendimento de todas as suas necessidades, 

entendemos que a Teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB) de Wanda Aguiar 

Horta é adequada, uma vez que agrupa as necessidades em psicobiológicas, psicossociais e 

psicoespirituais compreendendo toda a ordem de problemas possíveis aos pacientes, que 

necessitam conviver com uma doença crônica, portanto modificadora de hábitos e estilos 

de vida dos mesmos.     

A Teoria de Wanda Horta, desenvolvida a partir da Teoria da Motivação de 

Maslow, entende a Enfermagem como sendo a ciência que assiste ao ser humano em suas 

necessidades básicas, contribuindo para torná-lo independente desta assistência, quando 

possível. A atuação do profissional de enfermagem busca a promoção, manutenção e 

recuperação da saúde, devendo estimular o cliente a assumir o cuidado de si
7
. 

A documentação do Processo de Enfermagem é facilitada pelo uso dos sistemas de 

classificação dos elementos da prática profissional – diagnósticos, intervenções e 

resultados de enfermagem – utilizados pelos enfermeiros. Em 1989, o Conselho 

Internacional de Enfermagem (CIE) estabeleceu a criação da Classificação Internacional 

para a Prática de Enfermagem – CIPE
®

, que tem por objetivo servir como instrumento para 

a descrição e documentação da prática da enfermagem, auxiliar a tomada de decisão clínica 

e dar suporte a profissão com um sistema de classificação que facilite os registros 

profissionais em sistemas informatizados, através de uma linguagem unificada e com 

abrangência internacional. O uso da CIPE
® 

contempla todos os elementos do processo de 

decisão clínica do enfermeiro: o que fazer (intervenções) em função das necessidades 

humanas apresentadas (diagnósticos) para alcançar um resultado satisfatório (resultados)
8
.  
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A CIPE
® 

versão 2.0 é o formato impresso mais atual da CIPE
®
, tendo sido proposta 

pelo CIE em 2009 e chegado ao Brasil em 2011. Sua composição é formada por sete (7) 

eixos: Foco, Julgamento, Meios, Ação, Tempo, Localização e Cliente. Estes eixos 

permitem a criação de catálogos CIPE
®
 que se constituem em subconjuntos de declarações 

sobre diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem com propósitos específicos 

para uma área de especialidade. Estes catálogos poderão suprir necessidades práticas, 

através de sua utilização para registro manual ou sua aplicação a prontuários eletrônicos
9
.  

O Conselho Internacional de Enfermagem (CIE) estimula a criação destes catálogos 

por entender que enfermeiros necessitam de um conjunto relevante de declarações pré-

coordenadas de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem em mãos para 

facilitar a documentação do cuidado. Sendo assim, o CIE tem sugerido algumas áreas 

como prioritárias para a criação destes catálogos: Aderência ao tratamento; Saúde mental 

(iniciando com meninas adolescentes); Doença cardiovascular (iniciando com insuficiência 

cardíaca congestiva); HIV/AIDS (iniciando com atendimento domiciliar); Oncologia; 

Enfermagem familiar; Saúde da Mulher e Incontinência Urinária
10

.  

O estímulo à construção dos catálogos CIPE
®
, por parte do CIE, aponta a 

possibilidade de relacionar os Diagnósticos de Enfermagem aplicáveis aos pacientes renais 

crônicos no estágio final da doença, quando já carecem de terapia renal substitutiva. E 

assim, atendê-los em toda sua complexidade, desde os diagnósticos de enfermagem 

relacionados aos aspectos biológicos até àqueles relacionados às suas necessidades sociais 

e espirituais.  

De acordo com o censo 2010 realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia 

(SBN), existem, no Brasil, 49.077 pacientes em terapia renal substitutiva nos centros de 

diálise que responderam ao questionário da Sociedade, 53,3% de todos os centros 

cadastrados pela SBN.  A estimativa, no entanto, é de que haja em torno de 92.091 

pacientes em tratamento dialítico no país. Deste total, 85,8% são atendidos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) e de acordo com dados do DATASUS, foram gastos em 2010 

R$176.193.812,92 com internações por Insuficiência Renal, não diferenciando, no entanto, 

se aguda ou crônica
11,12

.  

O atendimento multidisciplinar ao paciente renal crônico em fase terminal é 

primordial para garantir a adesão do mesmo e o consequente sucesso do tratamento. Nesta 

perspectiva, a aplicação sistemática do conhecimento do enfermeiro através do Processo de 
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Enfermagem permite um cuidado individualizado e mais qualificado, contribuindo para a 

visibilidade da profissão enquanto participante ativa da produção de bem estar do doente 

renal crônico. 

O trabalho desenvolvido, ao longo dos meus anos de formação, com pacientes 

renais crônicos e a minha compreensão acerca da necessidade de sistematização do 

trabalho da enfermagem permitindo a documentação de sua prática me motivaram no 

desenvolvimento deste estudo. 
 

Cabe, neste momento, ressaltar os motivos profissionais pelos quais fiz uma 

escolha pela CIPE
®
. Entendo a mesma como uma linguagem versátil, que permite adequar-

se às diversas realidades e culturas respeitando suas singularidades e particularidades. Ao 

mesmo tempo também vejo a possibilidade de padronização dessa versatilidade, o que  

pode parecer um paradoxo, a meu ver consiste numa das principais qualidades da CIPE. 

Some-se a isto a praticidade de sua utilização, principalmente com a construção de 

catálogos específicos e a maior facilidade de adequação a sistemas informatizados.  

Com o objetivo de identificar os estudos que abordam os diagnósticos e 

intervenções de enfermagem para pacientes renais crônicos produzidos na literatura, foi 

realizado um levantamento nas bases de dados LILACS e MEDLINE, sem recorte 

temporal e com artigos disponíveis na íntegra. Da pesquisa, resultaram, apenas, quatro 

artigos. Dois deles trazem os diagnósticos de enfermagem para pacientes em hemodiálise, 

um refere-se aos diagnósticos para pacientes transplantados e um aborda as intervenções de 

enfermagem para pacientes em hemodiálise. Ressalta-se, portanto, a necessidade de 

pesquisas que descrevam os diagnósticos e as intervenções de enfermagem aplicáveis aos 

pacientes renais crônicos, abrangendo todas as suas necessidades de cuidados.  

 A realização desta pesquisa se justifica pela necessidade de uma abordagem 

integral aos pacientes renais crônicos, bem como pela emergência de padronização da 

linguagem prática da Enfermagem. A construção de um conjunto de diagnósticos de 

enfermagem para pacientes renais crônicos em estágio terminal, ao mesmo tempo, permite 

a individualização do cuidado e a documentação da prática profissional. A adoção do 

processo de enfermagem permite a mensuração de indicadores que, quando satisfatórios, 

dão uma visibilidade positiva ao trabalho da enfermagem e promovem uma melhoria 

assistencial. 
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Para direcionamento deste trabalho, definiu-se como questão norteadora: Quais 

diagnósticos de enfermagem podem ser identificados segundo as necessidades humanas de 

pacientes renais crônicos, no estágio cinco da doença? 

 

Para desenvolvimento do estudo foram estabelecidos como objetivos: 

 

OBJETIVO GERAL 

 Propor um conjunto de declarações de Diagnósticos de Enfermagem para pacientes 

renais crônicos, no estágio cinco da doença, organizados de acordo com a Teoria 

das Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar evidências da doença renal crônica estágio cinco, na literatura, que 

subsidiem a construção de um conjunto de diagnósticos de enfermagem. 

 Elaborar, utilizando os termos constantes no Modelo de Sete Eixos da CIPE
® 

Versão 2.0, declarações de Diagnóstico de Enfermagem para pacientes renais 

crônicos, no estágio cinco da doença. 

 Validar o conjunto de declarações de diagnósticos de enfermagem proposto, junto a 

especialistas. 

 

Este estudo apresenta relevância para o ensino, a pesquisa e principalmente para a 

prática profissional, uma vez que busca a construção de um rol de diagnósticos de 

enfermagem utilizando a CIPE
®
, uma linguagem adotada mundialmente. É um campo a ser 

explorado que poderá contribuir para o progresso da enfermagem enquanto profissão e 

ciência em construção. Considerando que este rol poderá orientar assertivamente a 

construção de intervenções de enfermagem, bem como promover um cuidado integral e 

individual. 

Para o ensino, o conjunto pode facilitar a aprendizagem a cerca da doença renal 

crônica e suas repercussões para a saúde do indivíduo, à medida que ele oferece ao aluno a 

possibilidade de visualização do impacto da doença na saúde do paciente como um todo. 
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No plano da pesquisa, identifica-se uma lacuna no conhecimento no que se refere 

ao uso de uma linguagem padronizada para a descrição e registro da doença renal. Nesse 

sentido, este estudo pretende contribuir, propondo um conjunto de diagnósticos com uma 

linguagem padronizada. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Sistematização da Assistência de Enfermagem 

A primeira publicação sobre a sistematização da assistência de enfermagem no 

Brasil aconteceu em 1967 na Revista Brasileira de Enfermagem, num artigo de autoria de 

Wanda de Aguiar Horta, que é considerada a precursora desta temática na enfermagem 

brasileira. Para Horta, era necessário sistematizar o pensamento e raciocinar para levantar 

problemas
13

. 

Já na década de 1970, Horta defendia o diagnóstico de enfermagem, pois uma vez 

que o enfermeiro delegava funções, estas deveriam ocorrer de maneira sistematizada. Além 

disso, o empirismo era considerado antieconômico indo de encontro a uma prática de 

enfermagem que exigia cada vez mais conhecimento e reflexão. A idéia do plano de 

cuidados também já começava a ser disseminada, pois desde 1964 o seu ensino era pré-

requisito básico para o estágio prático do Curso de Graduação da Escola de Enfermagem 

da Universidade de São Paulo (USP)
 13

.  

As décadas de 1960 a 1980 foram caracterizadas pela prática curativa da saúde que 

estimularam a expansão hospitalar, o que influenciou diretamente na formação de um 

enfermeiro que privilegiava o acompanhamento dos avanços tecnológicos em detrimento 

do cuidado direto ao paciente e do planejamento da assistência, uma vez que era este tipo 

de profissional que interessava às instituições hospitalares. No entanto, progressos também 

aconteceram e, em 25 de junho de 1986, foi assinada a Lei 7.498 que regulamentava a 

prescrição de enfermagem e a consulta de enfermagem como responsabilidades do 

enfermeiro
13

.  

Em 1999 o Conselho Regional de Enfermagem – São Paulo publicou a 

DIR/008/1999 que normatizou a implementação da sistematização da assistência de 

enfermagem nas unidades de saúde e previu como atividade privativa do enfermeiro a 

implantação, o planejamento, a organização, execução e avaliação do Processo de 

Enfermagem
14

.  

Em 2002 o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN- publicou a Resolução 

272/2002 que regulamentava a implantação da SAE em todos os estados da Federação, 

considerando-a como prática de um processo de trabalho adequado às necessidades da 

comunidade e modelo assistencial a ser aplicado
15

.
 
Em 2009, uma nova Resolução foi 
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publicada, a Resolução 358/2009, aparando as lacunas deixadas pela resolução anterior. A 

partir desta, ficou estabelecido que o Processo de Enfermagem deveria basear-se em uma 

teoria de enfermagem e ser liderado pelo enfermeiro sendo privativo deste profissional o 

diagnóstico e a prescrição de enfermagem
5
.  

A Resolução 358/2009 também reconhece as fases que compõem o processo de 

enfermagem, a saber: Coleta de dados de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, 

Planejamento de Enfermagem, Implementação e Avaliação de Enfermagem
5
.  

A Coleta de dados de Enfermagem tem como objetivo a obtenção de informações 

do processo saúde-doença que subsidiem a formulação dos diagnósticos de enfermagem. O 

Diagnóstico de Enfermagem, por sua vez, é a interpretação dos dados coletados 

formulando proposições que subsidiarão a tomada de decisão do enfermeiro e nortearão as 

intervenções propostas. Já o Planejamento de Enfermagem consiste na fase de 

determinação dos resultados que se pretende alcançar e das ações necessárias para este 

fim
5
.     

Posteriormente, tem-se a fase de Implementação na qual as ações propostas são 

colocadas em prática. Finalizando o processo ocorre a etapa de Avaliação de Enfermagem, 

quando certifica-se do alcance dos resultados propostos na fase de planejamento e, se 

necessário, reformula-se as ações propostas. As fases do processo de enfermagem são 

inter-relacionadas, dinâmicas e contínuas
5
. 

Em 1979, no prefácio do seu livro, Wanda de Aguiar Horta já ressaltava os 

benefícios do cuidado sistematizado nos EUA. Lá, os serviços de auditoria hospitalar 

valorizavam a aplicação do PE e creditavam as Instituições que o utilizavam. Era a 

maioridade da profissão. Já o Brasil, encontrava-se nas fases iniciais de implantação, e para 

Horta este fato devia-se a literatura insuficiente disponível sobre o assunto
7
.   

Apesar de toda mobilização do COFEN para garantir a documentação do PE nas 

unidades de saúde, e 32 anos após a publicação do livro de Wanda Horta, este ainda não é 

uma realidade na maioria das instituições brasileiras. Estudo desenvolvido no Rio de 

Janeiro em 27 centros de terapia intensiva constatou que em nenhum deles as etapas do 

Processo de Enfermagem estavam formalmente registradas, nem mesmo a fase do 

diagnóstico de enfermagem. O que pode estar associado a razões culturais, à ausência de 

preparo dos profissionais e até mesmo à falta de credibilidade dada por eles à metodologia 

aplicada ao processo
16

. 
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O desconhecimento profissional é percebido na utilização confusa dos conceitos de 

sistematização da assistência de enfermagem, processo de enfermagem e metodologia da 

assistência que por vezes são utilizados como sinônimos e outras vezes como conceitos 

contrários. Esta falta de apropriação dos conceitos pode contribuir para a não 

documentação do processo de enfermagem
17

. 

Neste trabalho entendemos os três conceitos como distintos. A SAE é vista no 

âmbito da instituição, de forma mais ampla e diz respeito à organização necessária à 

implantação do processo de enfermagem. Já o processo de enfermagem refere-se a uma 

ferramenta que subsidia o enfermeiro na aplicação do seu conhecimento. E a metodologia 

da assistência consiste no modo de fazer, que pode variar de acordo com o referencial 

teórico adotado
17

.  

Mesmo após quatro décadas de introdução do conceito de sistematização da 

assistência de enfermagem no Brasil, sua implantação, vai além do exclusivo desejo de que 

ela aconteça. É necessário um reconhecimento da realidade institucional que perpassa pela 

estrutura política e física, pelas metas e objetivos apresentados e pela coerência com a 

missão da instituição
18

. 

 Estudo realizado para subsidiar a implantação da SAE em um hospital escola 

identificou que 63% dos enfermeiros entrevistados conheciam o processo de enfermagem 

apenas na teoria e 18% nunca haviam estudado a temática. Quando perguntados sobre os 

problemas decorrentes da ausência de uma metodologia assistencial, as principais respostas 

foram: o comprometimento da qualidade da assistência, a desorganização do serviço, o 

conflito de papéis, a desvalorização dos profissionais enfermeiros, o desgaste dos recursos 

humanos e a perda de tempo. O que demonstra que, apesar da não aplicar o PE de maneira 

sistemática, os enfermeiros reconheciam que o mesmo poderia contribuir para melhorar 

sua dinâmica de trabalho
19

.  

Outra pesquisa realizada com enfermeiros de um hospital em São Paulo questionou 

quais as dificuldades e facilidades destes profissionais com a execução das fases do 

processo de enfermagem em seu local de trabalho. Dos entrevistados 28,7% relataram 

dificuldades com a coleta de dados, 58,5% com a fase de diagnósticos, 32% com o 

planejamento da assistência, 23,2% com a prescrição e 34,2% com a evolução de 

enfermagem. Dificuldade com a realização do exame físico foi pontuado por 46,8% dos 

entrevistados. A principal facilidade apontada foi o conhecimento teórico e prático para 
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execução do processo. Este estudo observou que a implantação e continuidade do processo 

de enfermagem estão associadas à capacitação dos profissionais e a conscientização que 

estes possuem acerca da relevância deste processo
20

.  

 A implantação do PE em um Centro de Terapia Intensiva de Curitiba contribuiu 

para a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem, para a visibilidade e 

consolidação profissional, tendo sido constatados benefícios diretos ao paciente e também 

à instituição. Os gastos resultantes da desorganização do trabalho diminuíram e a 

comunicação entre a equipe melhorou impulsionados por uma documentação mais 

eficiente.
3
  

Os profissionais de enfermagem tendem a valorizar a realização de técnicas e 

procedimentos, entendendo a aplicação do PE como algo secundário, deixado para 

segundo plano em função das diversas atividades a serem realizadas. Estes profissionais 

possuem dificuldades em lidar com inovações tecnológicas e em entender o PE como 

instrumento tecnológico para o cuidado
21

. A compreensão do PE como instrumento 

tecnológico permite sua identificação como ferramenta que favorece o ambiente do 

cuidado e cria as condições necessárias aos registros das ações realizadas. O PE precisa ser 

entendido como uma ferramenta que permite identificar e até se antecipar às necessidades 

de saúde do indivíduo, família e comunidade. Ou seja, o PE necessita ser incorporado pela 

equipe enquanto ferramenta facilitadora do dia-a-dia e não competidora deste trabalho
22

. 

 

Concepções Teóricas de Wanda de Aguiar Horta – Teoria das Necessidades Humanas 

Básicas 

O uso da teoria de enfermagem norteia o desvelar da natureza e da vida e embasa a 

construção do conhecimento da profissão
23

. As teorias exercem um suporte epistemológico 

essencial à construção do saber e à prática profissional na medida em que orientam os 

modelos clínicos da enfermagem, permitem a descrição e explicação da realidade 

assistencial e auxiliam a composição da tríade teoria – pesquisa – prática
24

.   

 A aplicação da teoria de enfermagem é uma necessidade crescente dos 

enfermeiros, que estão tentando superar a dicotomia entre teoria e prática buscando 

associá-las cada dia mais. Entende-se que o seu uso auxilia no conhecimento da realidade, 

ajuda a definir papéis e promove uma adequação e qualificação do desempenho 

profissional. As teorias provocam um questionamento das práticas vigentes apontando para 
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uma nova abordagem que culmina com uma assistência ampla ao cliente e seus familiares 

em suas necessidades bio-psico-sócio-espirituais
25

. 

A Teoria de Enfermagem fornece a fundamentação necessária à aplicação do 

Processo de Enfermagem, dando a este um caráter científico que facilita a tomada de 

decisão do enfermeiro conferindo-lhe uma prática segura e resolutiva. Uma das 

inquietações de Wanda Horta, que a levou a trabalhar no desenvolvimento de suas 

concepções teóricas, foi a percepção de que o corpo de conhecimentos da enfermagem 

derivava da experiência profissional e esta, no entanto, era desorganizada e não seguia uma 

metodologia científica
26,27

.  

Portanto, ao desenvolver suas concepções teóricas sobre as Necessidades Humanas 

Básicas, Wanda Horta acreditava que a Enfermagem saía da fase empírica em direção à 

ciência e através do desenvolvimento de teorias e da sistematização dos seus 

conhecimentos tornar-se-ía uma ciência cada dia mais independente. Procurou explicar a 

natureza da enfermagem, definir seu campo de ação e sua metodologia científica
5
.   

Para Horta, “a autonomia profissional só será adquirida no momento em que toda a 

classe passar a utilizar a metodologia científica em suas ações, o que só será alcançado pela 

aplicação sistemática do processo de enfermagem”
 7:VII

. 

Para construção de sua Teoria, Horta utilizou leis gerais e globais que regem 

fenômenos universais, foram elas: As Leis do Equilíbrio (homeostase e homodinâmica) 

que falam na manutenção do universo pela existência de um equilíbrio dinâmico entre os 

indivíduos; A Lei da Adaptação, pela qual os indivíduos buscam interagir com o universo 

buscando adaptar-se a este e A Lei do Holismo que considera que o todo não é meramente 

a soma de suas partes, mas o conjunto destas
7,27

.  

No âmbito da enfermagem, Horta definiu três seres: o Ser-Enfermeiro, enquanto ser 

humano, com todas as suas potencialidades e restrições, que decidiu participar da vida 

abraçando o ofício da enfermagem e com isso obteve da sociedade a licença para cuidar do 

outro. O Ser-Paciente  -  indivíduo, família ou comunidade – que necessita de cuidados em 

alguma etapa do seu ciclo saúde-enfermidade. E, por último, o Ser-Enfermagem que surge 

da interação entre o Ser-Enfermeiro e o Ser-Paciente, não existindo sem um destes 

últimos
7
.  

Ao se analisar os metaparadigmas que compõem uma teoria de enfermagem – ser 

humano, ambiente, saúde e enfermagem - observa-se a descrição e apresentação destes 
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quatro conceitos na Teoria de Horta. No entanto, não ficaram estabelecidas proposições 

claras sobre a relação entre eles. Estas relações se dão de maneira implícita, quando, por 

exemplo,  ela apresenta o ser humano como parte integrante do universo
27

.   

Wanda Horta estabeleceu o conceito de enfermagem: “Enfermagem é a ciência e a 

arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo 

independente desta assistência, quando possível, pelo ensino do autocuidado; de recuperar, 

manter e promover a saúde em colaboração com outros profissionais”
7:29

. A partir da 

definição de enfermagem, Horta definiu o que seria Assistir em Enfermagem: “fazer pelo 

ser humano aquilo que ele não pode fazer por si mesmo, ajudar ou auxiliar, quando 

parcialmente impossibilitado de se autocuidar, orientar ou supervisionar e encaminhar a 

outros profissionais”
7:30

.   

Elaborou, também, proposições dentre as quais inferiu as funções do enfermeiro em 

três áreas distintas: a Área Específica, com atuação direta sobre o paciente ou tornando-o 

independente desta assistência pelo ensino do autocuidado; a Área de Interdependência, em 

que atua em colaboração com a equipe de saúde buscando a promoção, manutenção e 

recuperação da saúde; e a Área Social, na qual atua como sujeito de uma sociedade, 

exercendo atividades de ensino e pesquisa
7,27

.  

Numa outra proposição, Horta discute o que são as necessidades humanas básicas, 

como estas são afetadas pelos desequilíbrios e a partir destes como se deve prestar a 

assistência de enfermagem. Desta proposição, surgem alguns princípios: a enfermagem 

deve respeitar a individualidade do ser humano, entendendo-o como um ser único; ao 

assistir um paciente, a enfermagem deve preocupar-se com o indivíduo e não com sua 

patologia; ou cuidados realizados pela enfermagem devem visar à prevenção, à cura e à 

reabilitação; o ser humano deve ser entendido como parte de uma família e de uma 

comunidade; e por fim, a enfermagem deve ter em mente que o indivíduo é um elemento 

participante do seu autocuidado
7,27

. 

Para construção de sua Teoria, Horta baseou-se na Teoria da Motivação Humana, 

de Maslow, bem como no referencial de João Mohana. A primeira consiste na 

hierarquização das necessidades humanas básicas em fisiológicas, de segurança, de amor, 

de estima e de auto-realização. Para satisfazer o nível seguinte, o ser humano precisa de 

uma satisfação mínima do nível anterior, e a satisfação completa ou permanente de uma 
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necessidade não pode ser alcançada, pois assim o ser humano perderia sua capacidade 

peculiar de motivar-se
7
. 

O segundo referencial utilizado por Horta, para a criação de sua teoria, foi a 

denominação de João Mohana para as necessidades humanas. Este as agrupou em 

necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais, sendo estas últimas 

exclusivas dos seres humanos. Acredita-se que Horta tenha optado por esta denominação, 

em função do aspecto psicológico que perpassa todas as necessidades e  estas estão 

intimamente relacionadas, uma vez que fazem parte de um todo indivisível: o ser 

humano
7,27

.  

O ser humano, que faz parte do universo, está sujeito às mudanças e desequilíbrios 

deste. Quando estes ocorrem, o indivíduo apresentará uma necessidade que pode evoluir 

para uma doença, caso não seja atendida prontamente ou corretamente. A manifestação 

desta necessidade requer a assistência de enfermagem com o objetivo de restabelecer o 

equilíbrio danificado
7
.  

As Necessidades Psicobiológicas, apresentadas no quadro 1, são aquelas que 

emergem inconscientemente do nível psicobiológico do homem, sem planejamento prévio. 

São manifestadas pela necessidade de se alimentar, de se banhar, de repousar e assim por 

diante. Este grupo divide-se em 16 subgrupos
27,28

: 

 

QUADRO 1 – SUBGRUPO DAS NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

SUBGRUPO CONCEITO 

1-Regulação 

Neurológica 

Necessidade de preservação ou restabelecimento do sistema 

nervoso, tendo por objetivo manter a coordenação e o controle 

das atividades do corpo, além de alguns aspectos do 

comportamento. 

2-Percepção dos 

Órgãos dos Sentidos 

Necessidade de percepção do meio, utilizando os estímulos 

nervosos, assim é possível interagir com os outros e com o meio 

ambiente. 

3-Oxigenação Necessidade de obtenção de oxigênio por meio da ventilação, da 

difusão de oxigênio e dióxido de carbono pelos alvéolos e pelo 

sangue, necessidade de transporte de oxigênio para os tecidos 

periféricos bem como da remoção de dióxido de carbono destes e 

necessidade de regulação da respiração com o objetivo de 

produção de energia e manutenção da vida. 

4-Regulação Vascular Necessidade de transporte de nutrientes vitais, através do sangue, 

para os tecidos, removendo destes as substâncias desnecessárias. 

Tem, por objetivo, a manutenção da homeostase dos líquidos 
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corporais e a sobrevivência do organismo. 

5-Regulação Térmica Necessidade de manutenção da temperatura central entre 36° e 

37,3°C, mantendo um equilíbrio entre produção e perda de 

energia térmica. 

6-Hidratação Necessidade de manutenção de um bom nível de líquidos 

corporais, composto principalmente pela água, objetivando 

favorecer o metabolismo corporal. 

7-Alimentação Necessidade de obtenção dos alimentos, a fim de nutrir o corpo e 

manter a vida. 

8-Eliminação Necessidade de eliminação das substâncias indesejáveis ou 

excessivas ao organismo, mantendo a homeostase corporal. 

9-Integridade Física Necessidade de manutenção da elasticidade, sensibilidade, 

vascularização, umidade e coloração do tecido epitelial, 

subcutâneo e mucoso, objetivando a proteção do corpo. 

10-Atividade Física Necessidade de movimentação intencional, através do uso da 

capacidade de controle e relaxamento dos grupos musculares, 

com objetivo de evitar lesões tissulares, exercitar-se, trabalhar, 

entre outros. 

11-Cuidado Corporal Necessidade de preservação do asseio corporal, através de ações 

deliberadas, responsáveis e eficazes. 

12-Segurança 

Física/Meio ambiente 

Necessidade de manutenção do meio ambiente livre de agentes 

agressores, com objetivo de preservar a integridade 

psicobiológica. 

13-Sexualidade Necessidade de integrar aspectos somáticos, emocionais, 

intelectuais e sociais do ser, com o objetivo de obter prazer 

através do ato sexual com um parceiro ou parceira e com isso 

procriar. 

14-Regulação: 

crescimento celular 

Necessidade de multiplicação celular e crescimento tecidual 

dentro dos padrões da normalidade, com o objetivo de 

crescimento e desenvolvimento. 

15-Terapêutica Necessidade de buscar auxílio profissional para promover, 

manter e recuperar a saúde. 

 

As Necessidades Psicossociais, apresentadas no quadro 2, são as que emergem dos 

instintos psicossociais, como a necessidade de estabelecer comunicação com outros 

indivíduos, conviver em sociedade e afirmar-se perante si e perante os outros.  Esta 

categoria se subdivide em 11 subcategorias
27,28

: 

 

QUADRO 2 – SUBGRUPO DAS NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

SUBGRUPO CONCEITO 

1-Comunicação Necessidade de enviar e receber mensagens, utilizando a 

linguagem verbal e não verbal. Buscando, desta forma, interagir 

com ou outros. 

2-Gregária e lazer Necessidade de realizar trocas sociais, através da interação com 
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os outros. 

3-Recreação e lazer Necessidade de entretenimento, diversão e distração. 

4-Segurança 

emocional 

Necessidade de confiar nos outros, nos sentimentos que os outros 

possuem em relação a si, sentindo-se seguro emocionalmente. 

5-Amor e aceitação Necessidade de ter sentimentos e emoções em relação ao outro, 

com o objetivo se ser aceito em grupos e em família.  

6-Auto-estima, 

autoconfiança e auto-

respeito 

Necessidade de sentir-se capaz para enfrentar os desafios que a 

vida propõe. Ter confiança, respeito e valorizar-se a si próprio. 

Reconhecer-se enquanto merecedor de amor e felicidade. 

Capacidade de perceber-se como o centro vital da própria 

existência. 

7-Liberdade e 

participação 

Necessidade de agir de acordo com os seus próprios valores, 

respeitando, porém, as regras impostas pela vida em sociedade. 

Necessidade de preservação da autonomia. 

8-Educação para 

saúde/ aprendizagem 

Necessidade de adquirir conhecimentos e habilidades para 

manutenção de uma vida saudável. 

9-Auto-realização Necessidade de conseguir aquilo que foi planejado e pensado 

para si próprio, através do uso de suas capacidades físicas, 

mentais, emocionais e sociais. 

10-Espaço Necessidade de manutenção da sua privacidade e individualidade, 

expandido ou retraindo o espaço físico em que se encontra. 

11-Criatividade Necessidade de criar, ter idéias, produzir coisas novas. 

 

As Necessidades Psicoespirituais, apresentadas no quadro 3, representam a 

necessidade que o homem possui de ultrapassar os limites de sua experiência neste mundo. 

Esta necessidade é representada por apenas 01 categoria
27,28

: 

 

QUADRO 3 – SUBGRUPO DAS NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 

SUBGRUPO CONCEITO 

Religiosidade/Espiritualidade Necessidade inerente aos seres humanos que se vincula 

aos fatores necessários para o estabelecimento de uma 

relação entre a pessoa e um ser ou entidade superior com o 

objetivo de sentir bem estar espiritual. Lembrando que 

espiritualidade não é o mesmo que religião. 

 

Para Horta, a aplicação prática deste modelo conceitual, através de um método 

científico, se dá pela utilização do Processo de Enfermagem. Este acontece de forma 

dinâmica, através da inter-relação de suas fases. São elas: Histórico de enfermagem, 

Diagnóstico de enfermagem, Plano assistencial, Plano de cuidados ou Prescrição de 

Enfermagem, Evolução e Prognóstico
7
.  
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O modelo conceitual proposto por Horta fornece subsídios para uma prática 

assistencial qualificada, uma vez que a aplicação do Processo de Enfermagem permite a 

organização e estruturação dos cuidados de enfermagem. O Processo de Enfermagem 

auxilia na tomada de decisão do enfermeiro, no estabelecimento de metas e na mensuração 

dos resultados alcançados
27

.  

 

Classificação Internacional para a Prática da Enfermagem - CIPE
®
 

A implementação do PE em todas as suas etapas requer o suporte conceitual de uma 

teoria e pode ser facilitado pela utilização de uma classificação dos termos empregados na 

prática profissional. A visibilidade da profissão e o reconhecimento dos resultados 

alcançados por sua prática estão diretamente associadas à aplicação de uma linguagem que 

possibilite a comparação de dados entre diversos setores clínicos e populações em áreas 

geográficas e/ou tempos distintos, que permita também a correlação entre as ações 

implementadas e os resultados alcançados e com isso facilite a alocação correta se recursos 

financeiros para a saúde
8
.   

A linguagem utilizada pela enfermagem para descrever suas ações sofreu 

modificações ao longo do tempo e varia de acordo com o contexto cultural no qual está 

inserida. Isto dificulta a unicidade desta linguagem e permite que o mesmo fenômeno ou 

ação seja descrito de maneiras diferentes
29

. Diversos sistemas de classificação foram 

criados focando em uma fase específica do processo de enfermagem, como o sistema 

NNN: North American Nursing Diagnoses Association – NANDA - Nursing Intervention 

Classification – NIC - Nursing Outcomes Classification – NOC.  

Em 1989, após a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) ao 

Conselho Internacional de Enfermeiras (CIE) para a criação de uma linguagem de 

enfermagem que pudesse ser complementar à Classificação Internacional das Doenças, os 

representantes nacionais do CIE se reuniram em Seul e aprovaram uma resolução que 

previa a criação da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem- CIPE
®
. Os 

objetivos deste sistema de linguagem eram fornecer uma ferramenta que possibilitasse 

descrever e documentar a prática, permitindo a inclusão destes dados em sistemas de 

informação computadorizados e servindo de subsídios para a tomada de decisão do 

enfermeiro. A CIPE
®
 foi pensada para servir à diversidade cultural mundial, apresentando-

se como marco unificador dos diversos sistemas de classificação da enfermagem
30

.  
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Em 1991, iniciou-se uma busca para identificar os sistemas de classificação que 

estavam sendo desenvolvidos ao redor do mundo. Em 1993, foi publicado um texto 

listando os termos descritos na literatura em enfermagem e nas suas diversas 

classificações. Em 1996, foi publicada a CIPE
®

 versão Alfa contendo a Classificação dos 

Fenômenos de Enfermagem e a Classificação das Intervenções de Enfermagem. Em 1999, 

foi publicada a CIPE
®
 versão Beta e em 2001, a CIPE

®
 versão Beta 2. Em 2005, é 

publicada a CIPE
®
 versão 1.0 traduzida para o português em 2007

7
. A CIPE

®
 versão 2 foi 

publicada em 2009 e traduzida em 2011. Atualmente estão disponíveis no portal do CIE a 

versão 2 e a mais nova versão, a CIPE
®

 2011, ainda sem publicação impressa
31

. A proposta 

do CIE é para um ciclo de lançamentos a cada dois anos, permitindo aos usuários um 

planejamento para as atualizações da terminologia. Em 2008, a CIPE
® 

foi aceita pela OMS 

e relacionada na Família OMS de Classificações Internacionais
9
.   

A CIPE
® 

possui como objetivos estratégicos servir como base para a articulação 

entre a contribuição da enfermagem e a saúde global, bem como promover a harmonização 

com outras classificações utilizadas. Destacam-se como benefícios de sua utilização o 

estabelecimento de uma norma internacional que facilite a descrição e a comparação das 

práticas de enfermagem; a representação dos conceitos de enfermagem utilizados nas 

diversas especialidades e culturas; a geração de informações sobre a prática que 

influenciem na tomada de decisão e na construção de políticas de saúde; a  melhoria da 

comunicação entre os profissionais de saúde e, ainda, a possibilidade de propiciar um 

conjunto de dados que subsidiem pesquisas na área
32

.  

Um estudo realizado em 2002 para viabilizar a utilização da CIPE por softwares 

identificou a necessidade de alguns ajustes, entre eles, evitar a redundância e a 

ambiguidade de termos. A CIPE Versão 1.0 vem para solucionar estas questões, tornando-

se uma classificação tecnologicamente mais adequada e ao mesmo tempo mais acessível ao 

usuário, através da adaptação trazida pela CIPE versão 1.0 que foi o Modelo 7-Eixos
7
. 

Além disto, a CIPE
®
 progrediu de uma classificação para uma terminologia formal, na 

medida em que a versão 1.0 foi construída usando a representação de linguagem como 

regras de modelagem formal (Web Ontology Language – OWL). Com isso foi assegurado 

que o raciocínio automatizado fosse aplicado à terminologia, garantindo a consistência e a 

acurácia dos conceitos
9
.   
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As versões anteriores à CIPE
® 

1.0 possuíam oito eixos da estrutura de classificação 

dos fenômenos e oito eixos da estrutura de classificação das intervenções. O modelo atual 

derivou destes e resultou em uma única estrutura composta por 7 eixos, que é mais 

facilmente utilizada e reduz os problemas de ambiguidade e redundância existentes nas 

primeiras versões. Os eixos atuais são: Foco, Julgamento, Cliente, Ação, Meios, 

Localização e Tempo
10

.  

A CIPE
® 

define assim os seus eixos
9:18,19

. 

 “Foco: A área de atenção que é relevante para a 

enfermagem (exemplos: dor, sem teto, eliminação 

expectativa de vida, conhecimento).  

 Julgamento: Opinião clínica ou determinação relacionada 

ao foco da prática de enfermagem (exemplos: nível 

diminuído, risco, aumentado, interrompido, anormal).  

 Cliente: Sujeito ao qual o diagnóstico se refere e que é o 

recipiente de uma intervenção (exemplos: recém-nascido, 

cuidador,, família, comunidade).  

 Ação: Um processo intencional aplicado a um cliente. 

(exemplos: educar, trocar, administrar e monitorar).  

 Meios: Uma maneira ou um método de desempenhar uma 

intervenção (exemplos: bandagem, técnica de treinamento 

da bexiga, serviço de nutrição).  

 Localização: Orientação anatômica e espacial de um 

diagnóstico ou intervenções (exemplos: posterior, abdome, 

escola, centro de saúde comunitário).  

 Tempo: O momento, período, instante, intervalo ou duração 

de uma ocorrência (exemplos: admissão, nascimento, 

crônico)”.  

De acordo com a CIPE
®
, um Diagnóstico de Enfermagem consiste em uma 

declaração dada por uma enfermeira que toma uma decisão sobre um fenômeno 

apresentado por um paciente, após avaliação do mesmo. O Resultado de Enfermagem 

consiste na medida ou status do diagnóstico de enfermagem, ao longo do tempo, após a 



38 
 

aplicação das intervenções de enfermagem. O resultado é a mudança ou manutenção 

gerada no diagnóstico de enfermagem, após uma intervenção
33

.  

Para compor o diagnóstico/resultado de enfermagem usando o Modelo 7-Eixos 

deve-se incluir um termo do eixo Foco e um termo do eixo Julgamento, adicionalmente 

podem-se incluir termos de qualquer outro eixo, se necessário. Em alguns casos é possível 

que o julgamento esteja implícito. Quando, por exemplo, tem-se o diagnóstico Ansiedade, 

podemos considerar o julgamento Atual implícito na declaração
33

.  

Uma Intervenção de Enfermagem consiste em uma ação aplicada ao paciente em 

resposta a um Diagnóstico de Enfermagem, a fim de produzir um Resultado de 

Enfermagem. Para composição das intervenções de enfermagem deve-se incluir um termo 

do eixo Ação e pelo menos um termo Alvo. Este termo Alvo pode ser um termo de 

qualquer um dos eixos, exceto do eixo Julgamento. Também podem ser incluídos termos 

adicionais dos outros eixos. Este guia desenvolvido para criação das declarações de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem foi elaborado sob o padrão da 

Organização Internacional para Padronização: Integração de um Modelo de Terminologia 

de Referência para Enfermagem - ISO 18104, 2003
 33

. 

Uma recomendação do CIE para facilitar o uso da CIPE
®
 é a criação dos catálogos 

CIPE
®
, que consistem em um conjunto de declarações contendo diagnósticos/resultados e 

intervenções de enfermagem comumente usadas em uma área específica da enfermagem. 

Com declarações pré-coordenadas nas mãos, fica mais fácil aos enfermeiros a aplicação do 

processo de enfermagem. Esses catálogos devem servir como referência para os 

enfermeiros, reforçando a segurança e a qualidade dos serviços prestados bem como 

fornecendo dados recuperáveis sobre os cuidados de saúde em todo o mundo. As áreas 

prioritárias para construção destes catálogos são: Aderência ao Tratamento, Saúde Mental 

(iniciando com meninas adolescentes), Doença Cardiovascular (iniciando com 

insuficiência cardíaca congestiva), HIV/AIDS (iniciando com atendimento domiciliar), 

Oncologia, Enfermagem Familiar, Saúde da Mulher e Incontinência Urinária
10

.  

Uma ressalva importante à utilização dos catálogos é que os mesmos não devem 

substituir o julgamento clínico dos enfermeiros e sua tomada de decisão, pois a prestação 

de cuidados deve ser uma prática individualizada e o atendimento direto ao cliente, 

indivíduo ou família não deve ser substituído por qualquer instrumento. Os catálogos, 
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portanto, devem servir como ferramenta que auxiliará o profissional na documentação de 

sua prática
33

.  

Muitos são os benefícios que podem advir da utilização destes catálogos, pois a 

utilização de uma linguagem unificada permite o mapeamento das ações de enfermagem, 

bem como a descrição consistente destas ações e dos resultados por elas gerados. Esta 

documentação sistemática aumenta a segurança do trabalho da enfermagem e a qualidade 

dos cuidados prestados
33

.  

Para construção dos Catálogos CIPE
®
 são recomendados 10 passos, de acordo com 

a recomendação do CIE: 1- Identificar a prioridade de saúde e a clientela a que se destina. 

2- Documentar a significância para a enfermagem. 3- Estabelecer contato com o CIE para 

identificar se esta prioridade já está sendo trabalhada de maneira que seja possível trocar 

informações. 4- Usar o Modelo 7-eixos para compor as afirmativas. 5- Identificar 

evidências e literatura que possam ajudar a encontrar diagnósticos de enfermagem, 

intervenções e resultados relevantes. 6- Desenvolver conteúdos de apoio como estudos de 

caso e ferramentas de avaliação. 7- Validar as afirmativas do catálogo. 8- Adicionar, 

excluir ou revisar as afirmativas do catálogo de acordo com a necessidade. 9- Trabalhar 

com o CIE para a elaboração da cópia final do catálogo. 10- Contribuir com CIE para a 

disseminação do catálogo
33

. 

Em 2008, foi publicado o Guia para Desenvolvimento de Catálogo CIPE
®
 e o 

primeiro catálogo CIPE
®

: Parceria com indivíduos e família para promover aderência ao 

tratamento. Em 2009, houve a publicação do catálogo CIPE
®
: Cuidado paliativo para 

morte digna. A CIPE
® 

não estabelece um modelo teórico ou conceitual específico para a 

construção dos catálogos, ficando a escolha deste livre aos seus desenvolvedores
9,33

.  

Com o objetivo de desenvolver e consolidar a CIPE
®

 mundialmente foram criados 

os Centros Acreditados pelo CIE para Pesquisa e Desenvolvimento CIPE
®
. Estes centros 

deverão identificar e desenvolver as prioridades de pesquisa no seu próprio ambiente e 

compartilhar os avanços com os demais centros, dessa forma fortalece-se a saúde local, 

regional e mundial. O primeiro Centro Acreditado foi o Deutschsprachige ICNP
®
 

Nutzegruppe, de língua alemã, em 2003. Atualmente, existem centros em 9 países: Irã, 

Coréia, Chile, EUA, Austrália, Alemanha, Polônia, Portugal e Brasil 
10,34

. 

Em julho de 2007 foi aprovada pelo CIE a criação do Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento da CIPE
®
 do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 
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Universidade Federal da Paraíba (Centro CIPE
®

 – PPGEnf-UFPB), que tem como meta a 

construção de bancos de termos de enfermagem sensíveis à realidade cultural brasileira e, 

posteriormente, a construção de Catálogos CIPE
®
 aplicáveis à prática profissional por tipo 

de clientela e ambiente
8
.  

Outra iniciativa brasileira que ajudou a difundir a CIPE
®
 no Brasil foi o projeto 

Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva - CIPESC. 

Este consistiu no levantamento dos termos utilizados pelos enfermeiros no contexto do 

Sistema Único de Saúde (SUS), resultando em um inventário vocabular que foi incluído 

entre os termos constantes da CIPE.  Dessa forma, foi possível retratar a diversidade e 

multiplicidade da prática de enfermagem no âmbito do SUS. O projeto teve apoio 

financeiro da Fundação W. K. Kellog, a partir de 1995. A constatação de que as 

classificações que se desenvolviam restringiam-se à área hospitalar, mobilizou o CIE a 

orientar um projeto internacional para a área extra-internação. A Associação Brasileira de 

Enfermagem (ABEn) adotou esta iniciativa e se comprometeu a desenvolver o projeto 

CIPESC
35,36

. 

O trabalho de pesquisa foi desenvolvido no período de 1996 a 2000, em todas as 

regiões brasileiras, respeitando a diversidade cultural, social e econômica de um país com 

dimensões continentais. Em 2004 foi oficializada a utilização da CIPE
®

 na consultas de 

puericultura e de saúde da mulher da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Curitiba 

(PR)
35,36

. 

Em levantamento realizado na base de dados LILACS e MEDLINE (2005-2010), 

via Biblioteca Virtual em Saúde, para investigar a aplicabilidade da CIPE no Brasil não foi 

identificado nenhum artigo brasileiro trazendo a criação destes catálogos neste período. No 

entanto, sabe - se que na Paraíba, onde fica o Centro CIPE brasileiro, estão sendo 

desenvolvidas pesquisas com esta temática. 

 

Doença Renal Crônica 

Definição e Estadiamento 

A doença renal crônica é uma patologia de caráter progressivo e irreversível, que 

transcorre silenciosamente até alcançar os seus estágios mais avançados, quando só então 

aparecem os primeiros sintomas. A lesão renal provoca perda das funções glomerulares, 

tubulares e endócrinas do rim, fazendo com que o estágio final da doença seja 
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caracterizado por diversas alterações na homeostase corpórea. Os rins tornam-se incapazes 

de manter a normalidade do meio interno, sendo alcançada a fase terminal da doença, 

chamada de Doença Renal Crônica (DRC)
37,38

.  

Para definição de doença renal crônica, a Sociedade Brasileira de Nefrologia adotou 

os critérios propostos pelo National Kidney Foundation American, que são: lesão renal 

presente por um período maior ou igual a 3 meses, definidos por anormalidades estruturais 

e/ou funcionais do rim, cursando com ou sem diminuição da taxa de filtração glomerular 

(FG), evidenciada por alterações histopatológicas ou de marcadores de lesão renal. O outro 

critério é uma taxa de FG < 60ml/min/1,73m
2
 por um período igual ou superior a 3 meses, 

com ou sem lesão renal. Portanto, a doença renal crônica é caracterizada por uma lesão do 

parênquima renal (com manutenção da função renal) e/ou por uma diminuição da função 

renal presentes por um período superior ou igual a três meses
38

.  

Para efeito clínico, epidemiológico, didático e conceitual a DRC foi subdividida em 

6 estágios de acordo com seu grau de progressão: 

1. Fase de função renal normal, sem lesão renal – neste grupo encontram-se 

os pacientes que ainda não apresentam qualquer alteração da função renal, 

nem apresentam lesão do parênquima do rim. No entanto, possuem 

comorbidades que fazem parte do grupo de risco para desenvolvimento da 

doença. Este grupo apresenta importância epidemiológica, com vistas à 

prevenção da patologia
37

.  

2. Fase de lesão com função renal normal – esta fase é caracterizada por 

lesão do parênquima renal, porém esta ainda não foi suficiente para 

provocar uma alteração na taxa de filtração glomerular. A FG se mantém 

acima dos  90ml/min/1,73m
2 37

.  

3. Fase de insuficiência renal funcional leve – a partir desta etapa já é 

possível identificar uma alteração na filtração glomerular, mas apenas por 

meios acurados de avaliação da função renal, pois a uréia e a creatinina se 

mantém normais e ainda não há manifestação sintomática causada pela 

redução da FG. Ou seja, os rins ainda são capazes de manter a homeostase 

do corpo e os valores de FG ficam entre 60 e 89ml/min/1,73m
2 37

.  

4. Fase de insuficiência renal laboratorial ou moderada – nesta fase 

ocorrem manifestações leves dos sintomas, mas o paciente sente-se bem 



42 
 

clinicamente. Uma simples avaliação laboratorial já demonstra níveis 

elevados de uréia e creatinina e o ritmo de FG se mantém entre 30 e 

59ml/min/1,73m
2 37

.  

5. Fase de insuficiência renal clínica ou severa – nesta fase os sintomas 

clínicos estão fortemente presentes. O paciente apresenta anemia, 

hipertensão arterial, edema, fraqueza, mal estar e sintomas digestivos. A 

taxa de filtração glomerular está entre 15 a 29ml/min/1,73m
2 37

.  

6. Fase terminal de insuficiência renal crônica – nesta etapa o rim perdeu 

completamente sua capacidade de manter a homeostase do corpo sendo 

incompatível com a vida, faz-se necessário a instituição de uma terapia renal 

substitutiva ou a realização de um transplante renal. O ritmo de FG está 

inferior a 15ml/min/1,73m
2 37

.  

A tabela 1
37

, a seguir, apresenta o estagiamento da doença renal crônica: 

TABELA 1 – ESTADIAMENTO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA 

Estágio Filtração 

Glomerular (ml/min) 

Grau de Insuficiência Renal 

0 > 90 Grupo de Risco para DRC / Ausência de lesão renal 

1 > 90 Lesão renal com função renal normal 

2 60 – 89 IR leve ou funcional 

3 30 – 59 IR moderada ou laboratorial 

4 15 – 29 IR severa ou clínica 

5 < 15 IR terminal 

 

Epidemiologia e Etiologia 

A DRC é considerada mundialmente e no Brasil como um problema de saúde 

pública. Seu diagnóstico tardio impede que medidas nefro e cardioprotetoras sejam 

implementadas ainda nas fases iniciais da doença, fazendo com que esta progrida, 

invariavelmente, para a fase terminal. A dificuldade em fazer o diagnóstico precoce ocorre, 

em parte, pelo desconhecimento dos estágios da doença bem como pela não utilização de 

testes simples de avaliação da função renal
38

.  

Pelos dados do DATASUS, no ano de 2010, foram pagas no Brasil 84.015 AIH’s 

(autorização de internação hospitalar) de pacientes internados por Insuficiência renal, não 

diferenciando entre aguda e crônica. Estas internações custaram ao SUS R$ 

176.195.466,90, com uma média de internação de 9,3 dias e uma taxa de mortalidade de 

11,60%
11

.  
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Sabe-se, no entanto, que o maior custo do SUS é com pacientes mantidos em 

programas ambulatoriais de terapia renal substitutiva (TRS) e em programas de transplante 

renal. Este custo é estimado em 1,4 bilhões ao ano, estimativa esta que data de 2004.  De 

acordo com o censo 2010, realizado pela SBN, há no Brasil 638 centros de terapia renal 

substitutiva com programas para doentes crônicos. Destes, 340 responderam ao 

questionário da SBN e possuíam 49.047 pacientes em programa de diálise. A previsão, no 

entanto, é de que o número real destes pacientes gire em torno de 92.000, com 85,8% deles 

financiados pelo SUS 
12,37

.  

Costuma-se fazer um paralelo entre a doença renal crônica e um iceberg, onde a 

ponta deste seria as pessoas que se encontram em TRS e a parte submersa seria as pessoas 

acometidas pela DRC, porém, que ainda não foram diagnosticadas. O número de pacientes 

com DRC na América Latina é de 300 pacientes por milhão (ppm), nos EUA este número 

é de 1100 ppm e na Europa 650 ppm. Não há razões que justifiquem uma prevalência tão 

menor na América Latina, o que aponta para uma subnotificação da doença. Ou seja, esta 

base do iceberg é  ainda sombria e desconhecida
39,40

.  

As causas da doença renal crônica já se encontram bem definidas na literatura, 

inclusive incluindo os pacientes portadores destas causas no grupo de risco para 

desenvolvimento da doença. A Hipertensão Arterial Sistólica (HAS), o Diabetes Melitus 

(DM), o envelhecimento e a história familiar de DRC são os principais fatores de risco 

para a doença. Além destes, as glomerulopatias, os rins policísticos, as infecções urinárias 

de repetição, uropatias obstrutivas e neoplasias também são consideradas etiologias para 

DRC
41

.  

De acordo com o Censo 2010 da SBN, a principal etiologia da DRC dos pacientes 

submetidos à diálise no Brasil é a Hipertensão Arterial, 35,2%. Em seguida tem-se o 

Diabetes Melitus com 27,5%, e em terceiro lugar, apresentam-se as glomerulopatias com 

12,6%. Um amplo estudo realizado no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, 

que compreendeu a avaliação de todos os pacientes encaminhados do ambulatório de DRC 

ao serviço de TRS chegou a conclusão pouco diferente do Censo 2010 da SBN. Neste 

estudo, 32,93% apresentavam o Diabetes Melitus como etiologia, 25,20% apresentavam a 

Hipertensão Arterial e 15,04% as glomerulopatias. Apesar do contraste apresentado, nos 

dois levantamentos a HAS e o DM figuram como as principais causas de DRC
12,39

.  
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Estima-se que, no Brasil, 25% da população tenha Hipertensão Arterial, ou seja, 

aproximadamente 47 milhões de habitantes. Levando-se em consideração que apenas 15% 

destes pacientes mantenham a HAS sob controle, os outros 85% são candidatos potenciais 

a desenvolver uma lesão renal. Já entre os diabéticos, aproximadamente 7 milhões de 

habitantes, 30% estariam susceptíveis ao desenvolvimento da doença
41

.  

Outro fator importante a se considerar é o envelhecimento da população brasileira, 

acompanhando por um crescimento no percentual de pacientes em tratamento dialítico com 

mais de 65 anos. Em 2007, 26% dos pacientes em TRS tinham mais de 65 anos, em 2010 

este percentual já passou de 30%. Apesar de uma diminuição natural da taxa de filtração 

glomerular no idoso, a definição de DRC não muda para este grupo etário, pois se faz 

necessária a adoção de uma terapêutica que vise à prevenção da doença terminal
12,38,42

.  

Fisiopatologia 

A descoberta da DRC data do século XIX, quando, ao realizar autópsias nos 

pacientes que apresentaram edema importante, o médico Richard Bright detectou que os 

rins destes pacientes mostravam uma diminuição de tamanho e um aspecto granular. Ficou 

claro, à época, que a doença de Bright, como foi conhecida a DRC por mais de um século, 

era um processo extremamente silencioso e que evoluía sem apresentar sinais, por muito 

tempo, até que alcançava seu estágio terminal
1
.  

Um grande questionamento que sempre se fez foi como o rim conseguia manter a 

homeostase do corpo perdendo gradativamente suas funções. De tal forma que, só em 

estágios mais avançados da doença, o indivíduo apresentava uma sintomatologia 

específica. Hoje, sabe-se que os rins, apesar de indispensáveis à vida, possuem uma 

capacidade de funcionamento muito maior que o necessário para manutenção das funções 

que exerce. O que permite que ao sofrer um procedimento cirúrgico, por exemplo, o 

indivíduo consiga se manter com uma massa renal em torno de 10% . Nestes casos, ocorre 

uma adaptação da massa renal remanescente aumentando muitas vezes o seu ritmo de 

trabalho
1
.  

Esta capacidade de adaptação dos néfrons remanescentes permite que o rim 

mantenha suas funções por muito tempo, no entanto “paga-se um preço” gerando 

disfunções e desequilíbrios em longo prazo que culminam com a perda total das funções. É 

o chamado mecanismo de “Trade-off”, em que a normalização da concentração de uma 
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substância é conseguida às custas do desequilíbrio de outro sistema. Este mecanismo 

aplica-se ao processamento de sódio, água, potássio e vários outros íons
1
.  

Uma das adaptações que acontece no néfron ocorre, especificamente, na sua função 

glomerular. Há um aumento no fluxo sanguíneo dos glomérulos que é decorrente de uma 

diminuição da resistência arteriolar aferente e eferente, fazendo com que a pressão 

hidráulica do glomérulo se eleve e aumente a taxa de filtração glomerular. Assim, tem-se 

um aumento na capacidade excretora do néfron remanescente. No entanto, a resposta 

glomerular adaptativa causa lesão endotelial com elevação da permeabilidade capilar e 

aumento da filtração de macromoléculas, como a proteína. Por isso, a perpetuação da lesão 

do glomérulo evolui com a esclerose do mesmo e, por conseguinte com sua inutilização
1
.  

Quanto à função tubular, esta aumenta de acordo com a necessidade do organismo 

em manter o balanço adequado de cada íon até o limite funcional de suas células. No caso 

do sódio, os rins conseguem manter o balanço normal até as fases terminais da DRC, pois à 

medida que diminui o ritmo de filtração glomerular global, aumenta a fração de sódio 

excretada por cada néfron remanescente. Para manter o balanço ideal de sódio, o rim 

sacrifica sua capacidade de regular a excreção de água e manter o balanço hídrico, com 

isso sua capacidade de diluir e concentrar a urina diminui progressivamente
1
.  

O Potássio é um íon que possui excreção exclusivamente renal e os rins conseguem 

manter seu balanço ideal até as fases terminais da DRC. No entanto, quando a 

hiperpotassemia se instala torna-se extremamente perigosa provocando arritmias cardíacas 

que podem levar ao óbito. Outra regulação importante que o rim faz é a de ácidos H
+
 

livres. Esta regulação se dá através da união da amônia NH3, secretada pelos túbulos, com 

o íon H
+
 formando o íon amônio NH4

+
 que é excretado pelo rim, reduzindo o excesso de 

H
+ 

livre. Quando o rim perde esta capacidade de excreção, os íons H
+
 acumulam-se no 

organismo provocando acidose metabólica e osteomalácia, que consiste no tamponamento 

dos íons H
+ 

pelo tecido ósseo, provocando sua descalcificação
1
.   

A função endócrina do rim também sofre alterações. Na medida em que há redução 

da massa renal, diminui a biossíntese da forma ativa da vitamina D que leva a 

hipocalcemia e hipertparatireoidismo secundário. Há também diminuição progressiva da 

produção de eritropoetina que causa anemia, já detectável a partir da perda de 50% da 

função renal
1
.  
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Todas estas funções afetadas são provocadas pelo mecanismo compensatório de 

que o rim lança mão para manter a homeostase do organismo. É o mecanismo de “trade 

off”, uma espécie de “toma-lá-dá-cá” em que o corpo paga por suprir a incapacidade 

progressiva dos rins
1
. 

A figura 1
1
, a seguir, apresenta os mecanismos atuantes na progressão da doença: 

FIGURA 1 – PROGRESSÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA 

 

Sinais e Sintomas  

São várias as repercussões da DRC sobre diversos sistemas do indivíduo. 

A dislipidemia é uma complicação comum entre os pacientes com doença renal 

crônica, já perceptível a partir de uma redução da TFG de <60ml/min e que piora com a 

progressão da doença. Costuma cursar com uma dislipidemia mista caracterizada por 

elevados níveis de triglicerídeos e baixos níveis de HDL-colesterol, além de contar com 

partículas pequenas e densas de LDL. Esta “tríade lipídica” é reconhecidamente 
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aterogênica, provocando maiores efeitos sobre paciente submetidos a procedimentos 

dialíticos
43,44

. 

A principal responsável pela dislipidemia na DRC é a apolipoproteína C3 que 

encontra-se elevada nestes pacientes e inibe a atividade da lípase lipoproteica, favorecendo 

o aumento dos triglicerídeos e a redução do HDL-c.  Para o manejo destas alterações, são 

feitas várias recomendações, dentre elas: avaliação periódica do perfil lipídico completo do 

doente renal crônico; pacientes com DRC devem ser tratados como de alto risco para 

doenças cardiovasculares; estas são consideradas recomendações que possuem nível de 

evidência I e grau de recomendação A
43,44

.  

A hiperpotassemia ocorre na fase final da DRC quando o rim, mesmo após todo 

mecanismo compensatório, não consegue mais manter o equilíbrio deste íon. No entanto, 

pacientes que apresentam uma filtração glomerular entre 10 e 60 ml/min devem manter-se 

atentos para situações que provoquem a elevação do potássio. Por exemplo: aumento da 

ingestão de alimentos ricos em potássio, diminuição do volume urinário e exposição à 

situações clínicas em que ocorre lise celular como trauma e convulsões generalizadas. 

Portanto, todo paciente com DRC deve ser avaliado para a prevenção de hipercalemia ou 

hipocalemia, esta é uma prática que possui nível de evidência II e grau de recomendação 

A
45

.  

Para controle da acidose metabólica, provocada pela incapacidade dos rins em 

excretar íons H
+
, há uma recomendação para administração de bicarbonato para os 

pacientes que ainda não necessitam de diálise. No entanto trata-se de uma recomendação 

com nível de evidência III e grau de recomendação B
45

.  

A anemia é um sintoma marcante entre os pacientes renais crônicos. Na IRC, os 

fibroblastos peritubulares do córtex renal têm sua capacidade de produção da eritropoetina 

diminuída. E esta incapacidade aumenta com a progressão da doença. A eritropoetina atua 

sobre as células eritroblásticas na medula óssea regulando a eritropoese, produção de 

hemácias no sangue. Em decorrência da anemia, o paciente apresenta fadiga, redução na 

capacidade de realizar exercícios, redução da libido e da capacidade cognitiva com 

repercussões diretas sobre sua qualidade de vida
46,47

.  

Além da deficiência de eritropoetina, os renais crônicos também apresentam déficit 

de ferro, vitamina B12 e ácido fólico. Algumas das principais recomendações para 
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tratamento da anemia é a reposição de ferro e em caso de persistência da mesma, deve-se 

administrar a eritropoetina recombinante.  Estas são recomendações grau A
48

. 

Outro sério problema que acomete os renais crônicos é osteodistrofia renal. A 

redução na biossíntese da forma ativa de vitamina D [1,25-(OH2) vitamina D] provocada 

pela redução da massa renal leva a uma diminuição na absorção de cálcio no intestino. A 

partir desta redução, as paratireóides aumentam a produção do paratormônio (PTH) com o 

objetivo de manter o nível plasmático de cálcio, provocando uma descalcificação óssea
1
.  

Por sua vez o fosfato encontra-se em níveis bastante elevados na corrente 

sanguínea. Pois sua absorção intestinal não sofre influencia da vitamina D e sua excreção é 

diretamente proporcional ao ritmo de filtração glomerular, à medida que esta diminui, 

reduz também a excreção do fosfato, provocando seu acúmulo no sangue. Com um fosfato 

elevado, o produto cálcio X fosfato atinge um nível crítico acima de 70mg/dl o que 

provoca uma redução no nível de cálcio no sangue, alimentando a produção de PTH e 

conseqüente desmineralização óssea. A hiperfosfatemia também se constitui num risco 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, na medida em que o fosfato de cálcio 

em excesso tende a depositar-se nas paredes vasculares, provocando obstrução 

coronariana. Algumas recomendações brasileiras, com nível de evidência I e grau de 

recomendação A, são a avaliação do metabolismo do cálcio e fósforo individualmente, a 

avaliação da doença óssea na DRC e o uso de quelantes de fósforo
1,49,50

.  

A doença cardiovascular é a principal causa de morte entre os pacientes renais 

crônicos, com uma taxa de mortalidade 10 a 30 vezes maior do que na população em geral. 

A hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e a doença coronariana são as formas de 

doença cardiovascular mais freqüentes.  A HVE se encontra presente em 75% dos 

pacientes ao iniciarem a terapia renal substitutiva, o que aumenta a mortalidade e 

compromete a qualidade de vida
51

.  

A HVE parece se desenvolver por uma remodelação inadequada do ventrículo 

esquerdo caracterizado pelo crescimento desorganizado dos cardiomiócitos, por fibrose 

intersticial e por rarefação capilar. A fibrose miocárdica, no caso dos doentes renais 

crônicos, é do tipo reativa e não reparativa, aumentando com a progressão da doença e com 

o tempo de diálise, provocando uma diminuição da complacência funcional
2
.  

A doença coronariana acomete 50% dos pacientes renais crônicos em estágio 

avançado, com uma mortalidade anual de até 9%. Cabe ressaltar que várias das etiologias 
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associadas à DRC estão também associadas à doença coronariana, como a HAS e o DM. 

Além da formação de placas ateromatosas que caracterizam a doença coronariana, 

contribuem para o risco cardiovascular a calcificação dos vasos decorrente da 

hiperfosfatemia e da elevação do produto cálcio X fósforo. Nos pacientes renais, a 

calcificação ocorre não somente na camada íntima, mas também na camada média das 

artérias, que sofrem uma verdadeira “ossificação”
2
.  

O estado inflamatório sistêmico crônico é uma característica do doente renal. Este 

estado inflamatório tem início com a evolução da doença e se estende com ela, inclusive no 

período dialítico. As causas são multifatoriais, e a importância relativa de cada fator não se 

encontra bem definida. Neste estado, as citocinas pró-inflamatórias como a interleucina-1, 

interleucina-6 e o fator de necrose tumoral estão elevados, bem como a proteína C-reativa
2
.  

Muitos sintomas descritos na doença renal crônica são conseqüências da uremia, 

elevação de uréia no sangue. Em geral, envolvem o sistema gastrointestinal, nervoso e 

cardiopulmonar. Seus efeitos são comparados ao de uma intoxicação sistêmica. Quanto às 

manifestações gastrointestinais, as mais comuns são: anorexia, náuseas, vômitos, gosto 

metálico e hálito amoniacal.  Dentre as manifestações do sistema nervoso, a principal 

delas é a encefalopatia urêmica: o paciente apresenta-se fatigado, preocupado e apático; 

sua capacidade de concentração altera-se, podendo haver também alterações de humor; 

tremores fasciculações e espasmos musculares também podem estar presentes com o 

agravamento do caso
1,52

.  

Há também a neuropatia urêmica em que a elevação da uréia provoca uma 

redução na velocidade de condução nervosa periférica. Sua progressão é variável e 

costuma acometer as porções distais. Seu principal sintoma é sensação de queimação nos 

membros inferiores. Na DRC, a função sexual também se encontra comprometida, 

caracterizada pela disfunção erétil e diminuição da libido
52

. 

No indivíduo normal, a excreção de proteína pela urina é de 300mg/dia e quando se 

restringe à albumina, este valor cai para 20mg/dia. A microalbuminúria se refere a uma 

perda de 30 a 300 mg/dia, marcador precoce de doença renal crônica, e a 

macroalbuminúria significa uma perda maior de 300mg/dia, caracterizando o que se chama 

de proterinúria. A principal justificativa para o surgimento da proteinúria é o aumento do 

fluxo sanguíneo glomerular, da hipertensão glomerular com conseqüente hiperfiltração 

glomerular. Este sinal possui relação direta com a progressão da DRC, pois implica em 
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lesão glomerular. A redução da proteinúria é um dos principais objetivos do tratamento do 

doente renal crônico
53

.  

A hipertensão arterial possui uma relação dupla com a DRC, na medida em que 

se constitui como uma das principais causas e uma das principais conseqüências. Entre os 

renais crônicos, 50 a 75% são hipertensos. E juntas, DRC e HAS, constituem importante 

risco cardiovascular. Níveis pressóricos elevados perturbam a hemodinâmica glomerular e 

ativam o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eleva os níveis pressóricos
2
.  

A diminuição do ritmo de filtração glomerular leva o rim a uma incapacidade 

progressiva de excretar sal e água, e retenção destes é a primeira via para aumentar a 

pressão arterial, aumentando o volume intravascular e extracelular. Outra via que justifica 

a HAS é a ativação do sistema simpático, que aumenta o débito cardíaco e resistência 

vascular periférica, levando a uma vasoconstricção
1
.  

Quando este acúmulo de sal e água no organismo é acompanhado por aumento do 

volume extracelular, haverá a presença de edema, retenção anormal de fluido no espaço 

intersticial em alguma parte do organismo. O edema é decorrente de alterações nas forças 

de Starling, que provocam a transudação de líquido do espaço intravascular para o 

extravascular, pode ser localizado ou generalizado
1
.  

Manejo da DRC 

A terapêutica proposta para a DRC consiste na abordagem da sua causa básica, no 

retardamento de sua progressão e no manejo dos sinais e sintomas. Por tratar-se de uma 

doença progressiva e irreversível, não há um planejamento de cura, mas um tratamento de 

controle e de promoção do bem estar
1
.  

O tratamento da hipertensão é uma condição primordial para o renal crônico, pois 

reduz a nefroesclerose e a hipertensão glomerular, protegendo os néfrons remanescentes. 

Para controle pressórico se faz necessário a restrição à ingesta de sódio e o uso de 

medicamentos hipotensores como os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os 

bloqueadores dos receptores de angiotensina, o objetivo da terapia é manter os níveis 

pressóricos em torno de 130/80mmHg. A redução dos níveis pressóricos também contribui 

para uma diminuição da proteinúria, que tem relação estreita com a progressão da 

doença
1,2,53

. 

As restrições e recomendações dietéticas vão variar conforme o estágio da DRC. 

Quando os pacientes encontram-se na fase 5, é comum que se instale uma desnutrição 
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energético-proteica provocados por um aporte proteico e calórico insuficiente, por uma 

perda de proteína durante os procedimentos dialíticos, por um estado inflamatório crônico, 

entre outras
54

. 

Nesta fase recomenda-se uma ingestão proteica de 1,0 a 1,2g/kg/dia. A ingestão de 

lipídios e carboidratos também deve ser adequada, a fim de se evitar que as proteínas sejam 

utilizadas como fonte energética. O sódio e o potássio devem ser restringidos para um 

valor diário de 1 a 3g, o cálcio deve ficar em torno de 1000 a 1200mg por dia e o fósforo 

entre 800 e 1200mg diárias. A água deve ser administrada conforme a diurese residual de 

cada doente, o recomendado são 500ml diários mais o valor residual
1
.   

Mesmo no estágio final da doença, quando não é mais possível se prevenir a 

progressão da DRC, o controle glicêmico é importante para evitar a retinopatia, a 

neuropatia e as doenças macrovasculares. Os valores ideais para os renais crônicos são: 

Hemoglobina glicada <7%, Glicemia pré-prandial < 70-130mg/dl e Glicemia pós-pandrial 

< 180mg/dl
2
.  

A prática de exercício físico preserva a capacidade funcional, a liberdade e a 

independência dos indivíduos. Além de contribuir, sobremaneira, para o controle da 

hipertensão, da glicemia, das dislipidemias e das doenças cardiovasculares. A prática de 

exercícios entre os renais crônicos deve ser estimulada, no entanto as co-morbidades e as 

freqüentes hospitalizações são complicadores para a realização de tal prática
2
.    

Terapia Renal Substitutiva 

A fase 5 da DRC é caracterizada por uma incapacidade dos rins em manter o 

funcionamento ideal do meio interno, nesta fase a homeostase já não é possível e vários 

sistemas se encontram afetados. A manutenção da vida só é possível através de uma terapia 

que substitua a função renal e essas terapias são a hemodiálise, a diálise peritonial e o 

transplante renal.  

A Hemodiálise é um procedimento de depuração extracorpóreo, em que o sangue 

sai do indivíduo em direção a um filtro artificial semipermeável, onde é depurado das 

impurezas, e retorna ao indivíduo. Este filtro consiste em uma membrana que permite a 

passagem de água e solutos de baixo peso molecular, sendo impermeável aos solutos de 

alto peso molecular. Os mecanismos de transporte envolvidos neste tipo de tratamento são 

a difusão e a ultrafiltração
55

.  
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A realização da hemodiálise (HD) exige um acesso ao sistema venoso do doente. 

Este acesso pode ser temporário ou permanente. O acesso temporário consiste na 

colocação de um cateter próprio para HD, em geral, nas veias jugulares, subclávias ou 

femurais. A outra possibilidade, melhor escolha para os doentes renais crônicos, é a 

confecção de uma fístula arterio-venosa (FAV). A FAV consiste numa anastomose 

subcutânea entre uma artéria e uma veia, realizada cirurgicamente. É a maneira mais 

segura e duradoura para realização da HD
55

.  

Atualmente, a freqüência mais usual para a realização de HD entre os doentes 

crônicos é de 3 vezes por semana, com duração de 4 horas cada. No entanto, vários estudos 

estão sendo desenvolvidos para discutir o risco benefício de sessões mais freqüentes. A HD 

é um procedimento complexo e sua realização encontra regulamentação na Resolução 154 

da ANVISA que estabelece os parâmetros para o funcionamento de um centro de diálise. 

Dentre as principais complicações durante a sessão de HD, tem-se a hipotensão, as 

câimbras, as náuseas e vômitos, febre e calafrio, entre outras
55,56

.  

Outra modalidade de TRS é a Diálise Peritonial (DP). Este procedimento é 

chamado de intracorpóreo, pois toda a depuração sanguínea se dá sem que haja saída de 

sangue para o meio externo. A membrana utilizada para difusão e o transporte de solutos é 

o peritônio, que consiste numa membrana serosa que reveste a cavidade peritonial com 

uma área de superfície variante entre 1 a 2m
2
. O líquido envolvido no processo de diálise 

entra e sai da cavidade peritonial por um cateter específico denominado de Tenckhoff, um 

dispositivo fixo composto por 2 cuffs, próprios para pacientes crônicos
55

. 

Há duas modalidades de DP, a diálise peritonial ambulatorial contínua e a diálise 

peritonial automatizada. A primeira é considerada mais simples, possui um custo menor e 

dá mais liberdade ao paciente para viajar. Fornece um tratamento contínuo com quatro 

trocas diárias, sete vezes por semana e mantém um estado fisiológico mais equilibrado. A 

segunda modalidade vem crescendo entre os pacientes de DP, pois utiliza uma cicladora e 

dá mais liberdade durante o dia. Todo procedimento é feito em casa, na hora de dormir, o 

que dá mais comodidade ao paciente
55

.  

A DP também traz complicações para o doente. As principais são a peritonite e a 

infecção no local de saída do cateter. Além destas, tem-se as complicações como a 

formação de hérinas, vazamentos na parede abdominal, edema genital e complicações 
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respiratórias. Há ainda as complicações metabólicas associadas à glicose presente no 

líquido dialítico
55

.  

Estas duas modalidades de TRS, a HD e a DP, são eficientes e possibilitam uma 

sobrevida significativa aos doentes. No entanto, apesar de cumprirem satisfatoriamente 

suas funções de depuração sanguínea e de remoção de líquidos não substituem as funções 

endócrinas do rim. 

A terceira modalidade de substituição das funções dos rins não funcionantes é o 

Transplante Renal. Quanto à relação doador/receptor, os transplantes são classificados 

em três tipos: doador vivo parente, doador vivo não parente e doador cadáver. Para 

realização do mesmo, se faz necessário que haja uma compatibilidade entre doador e 

receptor avaliada através do sistema ABO e HLA
1
. 

A principal barreira enfrentada pelos pacientes transplantados é garantir que não 

haja rejeição ao órgão implantado. Esta rejeição pode ser hiperaguda, aguda ou crônica e 

para evitar a sua ocorrência alguns testes devem ser realizados e respeitados antes do 

transplante: a Reatividade Contra Painel, a Prova Cruzada e a Compatibilidade HLA, que 

garantem as características do doador o mais próxima possível do receptor, reduzindo o 

risco de rejeição. Mesmo após um transplante bem sucedido, se faz necessário o uso 

contínuo de imunossupressores, diminuindo a reação do organismo contra o órgão 

transplantado
1
.  

Após o procedimento cirúrgico algumas complicações são preocupantes como a 

insuficiência renal aguda, a trombose de artéria renal a fístula urinária, entre outras. Em 

longo prazo, as principais complicações são hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes 

mellitus e depressão medular. Além de todas estas complicações, ainda se tem um grande 

problema para os pacientes transplantados: as infecções recorrentes, em função da contínua 

imunossupressão a que se submetem
1
.  

Estas três opções de TRS não competem entre si, são possibilidades para o 

tratamento e inúmeras variáveis são analisadas no momento de escolher a terapia ideal para 

cada paciente. 

Qualidade de Vida  

O desenvolvimento tecnológico, capaz de produzir mecanismos de substituição da 

função de um órgão vital, traz consigo uma questão relacionada à qualidade de vida desse 

ser humano, principalmente em se tratando de ser portador de uma doença crônica.  
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O estabelecimento da doença crônica caracteriza-se, a princípio, pela perda 

potencial da identidade e do controle sobre o corpo gerando sentimentos ambivalentes e 

confusos. O curso natural da doença crônica é composto por três fases: a fase de crise, que 

começa com a instalação dos primeiros sintomas e vai até o início do tratamento, a fase 

crônica caracterizada pela constância e progressão da doença até a fase terminal, na qual a 

morte é inevitável e a convivência com a sua proximidade afeta profundamente o paciente 

e seus familiares
57,58

.  

Ao se deparar com a cronicidade da doença emerge a necessidade de mudanças 

significativas no cotidiano, individual e familiar, tão complexas quanto a própria patologia. 

O dia a dia ou a vida dos mesmos hábitos é profundamente modificado pela dependência 

da máquina, das consultas constantes e dos sintomas fatigantes da DRC. A convivência 

com a cronicidade e o aumento da sobrevida do paciente renal tem estimulado o 

aprofundamento sobre o tema qualidade de vida, pois não é o bastante o prolongamento da 

vida se este não proporcionar bem estar ao paciente
57,59

.  

Para a OMS, qualidade de vida significa “a percepção do indivíduo de sua posição 

na vida no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”, ou seja, o conceito de qualidade de 

vida é carregado de subjetividade na medida em que parte de uma percepção individual. O 

indivíduo faz uma avaliação das suas funções fisiológicas, do seu comportamento afetivo e 

emocional, das suas interações sociais, do seu trabalho, da sua situação econômica e a 

partir destes formula uma opinião sobre a qualidade da sua vida
60

.  

Estudo recente realizado em hospital público da cidade de Belém-PA avaliou a 

qualidade de vida dos renais crônicos, após aplicação de questionário específico e 

validado. Os dados da pesquisa mostraram que os piores scores eram dados aos aspectos 

físicos, já os sociais e mentais foram os menos afetados. No entanto, a qualidade de vida 

associada à saúde dos pacientes avaliados mostrou-se globalmente diminuída. Outro 

estudo, realizado em um centro de diálise da cidade de Goiás, apontou os seguintes 

aspectos com os menores scores: função física, papel profissional, sobrecarga da doença 

renal e função emocional. Estes aspectos influenciavam negativamente a qualidade da vida 

dos entrevistados. Neste estudo a presença de um companheiro fixo ou familiar foi 

considerada positiva para o enfrentamento da doença
61,62

.  
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A questão familiar é outro ponto crucial no enfrentamento da doença crônica. O ser 

humano que adoece não está sozinho, mas sim dentro de um contexto familiar E este 

contexto é dinâmico e complexo, sendo influenciado pelo meio histórico, social e cultural 

no qual está inserido. Logo, o adoecimento não é apenas individual, mas de uma 

coletividade familiar
63

.  
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METODOLOGIA 

Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo descritivo sobre os diagnósticos de enfermagem pertinentes 

ao portador de doença renal crônica que objetiva retratar e descrever a situação estudada 

sendo de grande valor para a enfermagem, por possibilitar a ela a análise de fenômenos, 

sua descrição e observação
64

. Este tipo de estudo caracteriza-se por explicar 

minuciosamente as variáveis estudadas, utilizando os resultados encontrados para 

demonstrar as práticas vigentes. Nele, é possível que o pesquisador busque a freqüência de 

um fenômeno ou informações precisas sobre seu sujeito de pesquisa
64

.
 
A exploração do 

fenômeno permite identificar as dimensões que envolvem o objeto estudado.  

Para alcance dos objetivos propostos, este estudo foi desenvolvido em duas etapas: 

1. Elaboração das declarações de diagnósticos de enfermagem com base nos 

termos constantes no Modelo dos Sete Eixos, da CIPE
®
 versão 2. 

2. Validação das declarações de diagnósticos de enfermagem, baseada na 

opinião de especialistas. 

 
   

Elaboração das declarações de diagnósticos com base nos termos constantes no 

Modelo dos Sete Eixos, da CIPE
®
 versão 2. 

Esta etapa se subdividiu em três fases:  

1. Levantamento de literatura de referência para embasamento da construção 

dos diagnósticos de enfermagem.  

2. Construção dos diagnósticos de enfermagem, a partir da literatura, 

utilizando os termos constantes na CIPE
®
 versão 2. 

3. Distribuição dos diagnósticos de enfermagem elaborados de acordo com as 

Necessidades Humanas Básicas. 

Levantamento de literatura de referência para embasamento da construção dos 

diagnósticos de enfermagem. 

Foi realizada uma busca na base de dados LILACS, compreendendo o período de 

2006 a setembro de 2011. Esta busca teve como objetivo identificar as publicações 

relacionadas ao tema Doença Renal Crônica de maneira que fosse possível realizar uma 

caracterização da DRC. Foram incluídos na amostra os artigos disponíveis na íntegra, em 
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português, inglês ou espanhol, que possuíam aderência a temática pesquisada, bem como 

abordavam a DRC em sua fase terminal.  

Uma vez que este trabalho elaborou os diagnósticos de enfermagem aplicáveis às 

necessidades humanas básicas do doente renal crônico em fase cinco da DRC, estas 

declarações deveriam abranger o maior número possível destes doentes.  

Assim sendo, entendeu-se que os artigos selecionados deveriam apresentar 

correlação com a temática geral da DRC, com base nos principais livros textos da área. Por 

isso, artigos referentes a grupos específicos de doentes, como renais crônicas gestantes, 

portadores de HIV, crianças e usuários de drogas não foram incluídos na pesquisa. Além 

desses, artigos que retratavam novos tratamentos e drogas, os que se restringiam ao 

tratamento conservador da DRC, ou que abordavam especificidades dos pacientes 

transplantados renais, também foram excluídos da seleção. 

A seleção dos artigos se deu com base em dois descritores: Insuficiência Renal 

crônica, isoladamente, e em seguida Insuficiência Renal Crônica and Enfermagem, de 

forma que fosse possível levantar as pesquisas desenvolvidas pelos enfermeiros. 

Após a seleção dos artigos, os mesmos foram categorizados com base nos temas 

centrais aos quais se referiam e que caracterizavam a DRC. Esta categorização em 

conjunto com os principais livros-textos da área serviram para nortear a construção dos 

diagnósticos. 

Construção dos diagnósticos de enfermagem, a partir da literatura, utilizando os 

termos constantes na CIPE
®

 versão 2. 

Para construção das declarações dos diagnósticos, o CIE recomenda a utilização do 

Modelo dos Sete Eixos da CIPE versão 2. Os eixos que compõem o referido modelo são: 

foco, julgamento, cliente, meio, ação, tempo e localização
33

. 

A construção destas declarações seguiu o seguinte percurso: 1) com base na 

literatura levantada, foram selecionados os termos constantes no eixo foco do Modelo dos 

Sete Eixos da CIPE
®
 versão 2. 2) Após a seleção destes termos, foram construídas as 

declarações de diagnósticos de enfermagem com base nas diretrizes preconizadas pelo 

CIE, em que se utilizou um termo do eixo foco e um termo do eixo julgamento, sendo 

opcional a utilização de demais termos.  

Distribuição dos diagnósticos de enfermagem elaborados de acordo com as 

Necessidades Humanas Básicas. 
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Após a formulação dos diagnósticos de enfermagem, os mesmos foram elencados 

de acordo com as Necessidades Humanas Básicas afetadas. Foram, portanto, distribuídos 

em três categorias Necessidades Psicobiológicas, Necessidades Psicossociais, e 

Necessidades Psicoespirituais. A primeira por sua vez se subdividiu em 16 subcategorias, a 

segunda se dividiu em 11 subcategorias e a última não apresentou subdivisão.     

 

Validação das declarações de Diagnósticos de Enfermagem baseada na opinião de 

especialistas. 

A validação de conteúdo é aplicável quando o pesquisador tem a intenção de saber 

se as questões que apresenta são representativas do conteúdo que pretende abordar
65

. No 

caso deste estudo, a intenção foi verificar se as declarações propostas de diagnósticos de 

enfermagem eram aplicáveis aos pacientes com doença renal crônica na fase cinco da 

DRC.  

População do Estudo 

Foram incluídos neste estudo os enfermeiros do serviço de nefrologia de um 

Hospital Escola da cidade de Niterói, totalizando 06 profissionais. Além destes, também 

foram incluídos 02 professores de nefrologia da escola de enfermagem de uma 

Universidade Pública da cidade de Niterói da qual faz parte o referido hospital. Para 

participar da pesquisa, os profissionais deveriam ter mais de 05 anos de experiência com 

pacientes renais crônicos, aceitar participar da pesquisa, bem como assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). Os mesmos foram informados quanto a 

participação voluntária e quanto a possibilidade de desistência em qualquer momento do 

estudo. 

Local do Estudo 

 A pesquisa foi realizada em um Hospital Universitário localizado no Município de 

Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. 

Coleta de Dados 

Foi entregue a cada um dos participantes dois instrumentos. O primeiro (Apêndice 

B) continha os diagnósticos de enfermagem distribuídos conforme as Necessidades 

Humanas Básicas. Ao lado de cada diagnóstico havia um espaço para que o participante 
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assinalasse se concordava ou não com a pertinência do referido diagnóstico em relação ao 

doente renal na fase cinco da DRC. 

O segundo instrumento (Apêndice C) constava de uma relação dos diagnósticos e 

suas definições. Assim sendo, em caso de dúvidas, o participante poderia recorrer à 

mesma. 

Análise de Dados 

O cálculo do Índice de Concordância dos participantes utilizou a seguinte fórmula: 

nº de concordâncias / nº de concordâncias mais nº de discordâncias (coincide com o n).      

Foram consideradas válidas as afirmações de diagnósticos que obtiverem um índice 

de concordância ≥ 0,8. 

Aspectos Éticos  

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antonio Pedro, conforme preconiza a Resolução 196/96 que regulamenta a pesquisa com 

seres humanos no Brasil, tendo sido aprovado sob número de protocolo: 0332.0.258.000-

11. (Anexo A) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Declarações de diagnósticos com base nos termos constantes no Modelo dos Sete 

Eixos, da CIPE
®
 versão 2. 

Literatura Referenciada 

 Da pesquisa realizada no LILACS, emergiram 272 artigos, dos quais 68 foram 

incluídos no estudo, considerando os critérios de inclusão/exclusão citados anteriormente. 

Ao expandirmos os descritores, cruzando Insuficiência Renal Crônica and Enfermagem, os 

artigos encontrados já estavam incluídos na pesquisa anterior, sendo, portanto, 

considerados uma única vez. Os artigos selecionados encontram-se listados no Apêndice 

D. 

Após seleção dos artigos, os mesmos foram categorizados de acordo com o tema 

central ao qual se referiam, totalizando 18 categorias, conforme apresentado no seguinte 

quadro: 

 

QUADRO 4 - CATEGORIA TEMÁTICA DOS ARTIGOS SELECIONADOS. 

Tema Central do Artigo – Caracterização da DRC Resultados 
1. Definição 2 
2. Dados Epidemiológicos 6 
3. Distúrbio ósseo mineral 3 
4. Diabetes 1 
5. Hipertensão  5 
6. Dislipidemia 2 
7. Proteinúria 1 
8. Doença Cardiovascular 6 
9. Anemia 2 
10. Infecção 4 
11. Hemodiálise 3 
12. Nutrição do doente renal 6 
13. Família 2 
14. Cotidiano 1 
15. Aspectos psicológicos 9 
16. Autocuidado 1 
17. Adesão ao tratamento 4 
18. Qualidade de Vida 10 

TOTAL 68 

 

Declarações de Diagnósticos de Enfermagem. 
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Os temas descritos perpassam pela definição da fisiopatologia da Doença Renal 

Crônica, dados epidemiológicos e repercussões biológicas e sociais vividas pelo doente 

renal. Consistiram, portanto, a base para a construção dos diagnósticos de enfermagem.  

Uremia e Neuropatia 

Os critérios para definição da Doença Renal Crônica são: Taxa de Filtração 

Glomerular (TFG) ≤ 60ml/min/1,73m
2
 por um período igual ou superior a 3 meses e/ou 

Lesão parenquimatosa renal, com ou sem diminuição da TFG, por um período igual ou 

superior a 3 meses, evidenciado por alteração histopatológica. Quando, na fase 5 da DRC, 

esta TFG encontra-se ≤ 15ml/min/1,73m
2
 e torna-se impossível ao organismo manter a 

homeostase, se fazendo inevitável uma terapia renal substitutiva
66,67

.  

Nesta fase, a taxa de uréia encontra-se elevada no sangue e se fazem presentes 

todos os sinais decorrentes da uremia. Dentre eles têm-se os sintomas gastrointestinais 

como náuseas e vômitos, comuns pela manhã ou pós prandial, o típico hálito urêmico e a 

anorexia. A uréia é difusível no lúmen do trato gastrointestinal onde é convertida em 

amônia, seu excesso é responsável pelos sintomas acima descrito
1,68

.  

Outro sistema bastante comprometido pela uremia é o sistema nervoso. O paciente 

apresenta-se preocupado e apático, sua capacidade de concentração e memória diminui, 

bem como ocorrem alterações comportamentais e de humor. O quadro de encefalopatia 

urêmica pode evoluir para o coma. Sua patogênese, no entanto, não se encontra bem 

definida na literatura
1,68

. 

Aproximadamente 65% dos pacientes que iniciam diálise apresentam neuropatia 

urêmica, caracterizada como uma polineuropatia distal, simétrica, sensorial e motora, que 

afeta mais os membros inferiores. Os sintomas desta neuropatia se traduzem por fadiga, 

fraqueza e atrofia
1,68

.  

Desta discussão, surgiram os seguintes termos do eixo Foco identificados na CIPE 

versão2, apresentados no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 5 TERMOS DO EIXO FOCO PARA A SEÇÃO UREMIA E NEUROPATIA 

Vômitos  Náusea  Apetite  Inquietação  

Fadiga  Cognição  Habilidade para 

comunicar pela fala  

Segurança  

Memória  Concentração   
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A partir destes termos, foram formulados os seguintes diagnósticos de enfermagem, 

apresentados no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 6 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA SEÇÃO UREMIA E 

NEUROPATIA 

Vômitos Náuseas 

Apetite Prejudicado Fadiga 

Risco de Inquietação  Risco de Cognição Prejudicada 

Capacidade para comunicar-se pela fala em risco Segurança Física em Risco 

Risco para Memória Prejudicada Risco para Concentração Prejudicada 

 

Desequilíbrio Hidroeletroíittico 

Por ser o rim a principal via de excreção de ácidos não voláteis, a diminuição da 

TFG leva ao acúmulo destes, provocando um estado de acidez metabólica que pode ser 

compensada ou não. Na fase terminal da DRC, esta compensação torna-se mais difícil 

sendo necessária a administração de bicarbonato de sódio via oral com o objetivo de 

manter seu nível sanguíneo acima dos 22mEq/L
67

.  

A excreção de potássio se dá, quase que exclusivamente, pelas vias renais e se 

mantém estável até a fase terminal da DRC. Quando os néfrons remanescentes se tornam 

incapazes de manter o nível ideal deste íon, o mesmo se acumula no sangue e se torna uma 

grande ameaça à vida. Uma vez que seu aumento provoca arritmias cardíacas que podem 

levar à morte
1,68

. 

A ingestão e excreção, tanto do sódio quanto do potássio, se mantêm equilibrada 

nos indivíduos saudáveis e naqueles com doença renal crônica em progressão. No entanto, 

na fase terminal da DRC, este equilíbrio entre ingestão e excreção já não é possível e o 

balanço de íons entra em desequilíbrio. À medida que a TFG diminui, aumenta a 

quantidade de eletrólitos excretada por cada néfron até a sua capacidade máxima, quando o 

néfron perde a sua funcionalidade
1,68

. 

Quando o sódio é adicionado ao organismo, pela dieta, ocorre uma expansão do 

Volume Extra Celular (VEC), em seguida forças natriuréticas são acionadas pelo sistema 

nervoso central com o objetivo de diminuir a taxa de reabsorção de sódio e 

conseqüentemente aumentar a sua excreção. Desta forma, é possível manter o equilíbrio 

deste íon. Quando ocorre a destruição de uma parcela de néfrons, há um acúmulo de sódio, 

com uma expansão ainda maior do VEC e um aumento da atividade das forças 
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natriuréticas que aumentarão a fração de sódio excretada por néfron remanescente. E assim 

se segue até a fase terminal da DRC. Uma das medidas terapêuticas mais adotadas nesta 

etapa é limitação da ingestão de sódio
1,68

.  

Quanto ao balanço hídrico, o paciente renal crônico vive entre dois pólos: não 

tolera grande ingestão de líquido, mas também não pode privar-se de líquido por muito 

tempo. A capacidade de produção de urina limita-se a 14% da TFG, ou seja, num indivíduo 

normal que tem uma TFG em torno de 170L/dia, a produção máxima de urina seria de 

aproximadamente 24 L/dia. Um renal crônico em fase terminal, com uma TFG em torno de 

20 ml/min será capaz de gerar no máximo 3 litros de diurese por dia. Ou seja, uma ingesta 

elevada de líquidos gera um balanço positivo e uma conseqüente intoxicação hídrica. Em 

contrapartida, períodos prolongados sem ingestão de líquidos podem ocasionar uma 

desidratação hipertônica
1
.  

Na fase final da DRC, o indivíduo pode apresentar-se oligúrico ou anúrico. 

Portanto, a sua ingestão líquida deve estar adaptada para esta redução de excreção. Quando 

há volume urinário residual, a ingesta de líquido recomendada é igual a este volume 

acrescido de 500 ml referente às perdas sensíveis. Quando o paciente encontra-se anúrico, 

recomenda-se uma ingestão diária de 800 a 1000 ml, no máximo
68

.  

Durante a progressão da DRC, o indivíduo é capaz de se adaptar às alterações de 

Na, K e H2O. No entanto, na fase final da DRC, as sobrecargas destes componentes levam 

a hipertensão e edema, que podem evoluir para edema agudo de pulmão
68

.  

Desta discussão, surgiram os seguintes termos do eixo Foco identificados na CIPE 

versão2, apresentados no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 7 TERMOS DO EIXO FOCO PARA A SEÇÃO DESEQUILÍBRIO 

HIDROELETROLÍTICO 

Acidose Metabólica  Hipercalemia  Arritmia  Hipernatremia  

Diurese  Edema Periférico  Edema  Dispnéia  

Pele Seca  Membrana Mucosa 

Seca  

Desidratação 

Hipertônica  

Pressão Sanguínea  

Retenção hídrica  Volume de Líquidos   

 

A partir destes termos, foram formulados os seguintes diagnósticos de enfermagem, 

apresentados no quadro a seguir: 
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QUADRO – 8 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA SEÇÃO DESEQUILÍBRIO 

HIDROELETROLÍTICO 

Acidose Metabólica Hipercalemia 

Diurese Baixa Hipernatremia 

Edema Periférico Pele Seca 

Retenção Hídrica Volume de Líquido Prejudicado 

Pressão Sanguínea Alta Membrana Mucosa Seca 

Risco de Arritmia Risco de Dispnéia 

Risco de Desidratação Hipertônica  

 

Osteodistrofia Renal 

O metabolismo do cálcio, do fósforo, da vitamina D e do paratormônio também se 

encontra afetado, apresentando conseqüências importantes para o doente renal crônico. 

Estas se agravam na medida em que a doença progride e requerem uma atenção especial a 

fim de se evitar graves transtornos ao paciente
1,68-71

.  

O rim, além se ser responsável pela reabsorção de cálcio e excreção do fósforo, 

também é responsável pela biossíntese da forma ativa da vitamina D [1,25-(OH)2 vitamina 

D3] a partir de um precursor sintetizado pelo fígado. Na medida em que a doença renal 

progride, a capacidade de produção deste metabólito ativo da vitamina D diminui e em 

conseqüência disto ocorre uma drástica redução na absorção intestinal de cálcio. 

Instalando-se um estado hipocalcemico
1, 68-71

.  

Esta hipocalcemia será detectada pelos receptores de cálcio localizados nas 

paratireóides, havendo, então, liberação do hormônio Paratormônio (PTH). Tem-se então o 

chamado hiperparatireoidismo secundário que mantém a normalidade dos níveis 

sanguíneos de cálcio à custa da remoção do cálcio ósseo e do estabelecimento de um 

balanço negativo de cálcio
1,68-71

.  

O osso adulto é um tecido extremamente dinâmico e que se encontra em 

remodelação constante para exercer suas funções de sustentação estrutural, proteção de 

tecidos, reservatório de cálcio e fósforo e sistema tampão do equilíbrio ácido-básico. 

Quando afetado por uma constante mobilização de cálcio instala-se uma condição chamada 

de osteodistrofia renal, definida como alterações histológicas ósseas decorrentes da doença 

renal crônica
1,68-71

.  

Associada às alterações do cálcio, tem-se as alterações do fósforo. Estes íons 

apresentam uma interação físico-química de maneira que se equilibram para formar o 

produto cálcio x fósforo. Na fase final da DRC, a excreção de fósforo está comprometida e 
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o seu acúmulo no sangue é inevitável. Além disso, sua absorção intestinal não sofre 

redução em função da redução do metabólito da vitamina D. Ou seja, o indivíduo continua 

absorvendo normalmente o fósforo, porém perde sua capacidade de excretá-lo o que gera 

uma hiperfosfatemia
1,68-71

.  

Na medida em que a hiperfosfatemia acontece, com o objetivo de manter a 

normalidade do produto cálcioXfósforo, o cálcio diminui. Tem-se, novamente, a ativação 

do PTH e mais retirada de cálcio ósseo
1,68-71

.   

A Osteodistrofia Renal é caracterizada com base na taxa de formação óssea, 

podendo ser classificada como doença de alta remodelação, hiperparatireoidismo 

secundário, ou de baixa remodelação, doença óssea adinâmica. Os sintomas clínicos 

apresentados nas duas modalidades são basicamente os mesmos, variando em intensidade. 

Costumam apresentar-se de maneira insidiosa na fase pré-dialítica, e severamente na fase 

terminal da DRC
1,68-71

.  

Os principais sintomas clínicos são: dor óssea, fraqueza muscular, deformidades 

ósseas, fraturas, prurido cutâneo e calcificação extraóssea. As calcificações de tecido mole 

são condições graves que podem provocar septicemia levando o paciente à morte. O 

prurido, secundário às altas taxas de PTH circulante e ao depósito de cálcio, pode ser tão 

intenso que por vezes provoca escoriações na pele, em função do ato constante de coçar
1,68-

71
.  

O tratamento, em geral, consta da administração oral de cálcio, restrição da 

ingestão de fósforo, uso de quelantes de fósforo, chegando, às vezes, a 

paratireoidectomia
1,68-71

.  

Desta discussão, surgiram os seguintes termos do eixo Foco identificados na CIPE 

versão2, apresentados no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 9 TERMOS DO EIXO FOCO PARA A SEÇÃO OSTEODISTROFIA 

RENAL 

Hipocalcemia  Hiperfosfatemia  Fadiga  Dor óssea  

Fratura  Queda  Prurido  Escoriação  

Tecido Mole     

 

A partir destes termos, foram formulados os seguintes diagnósticos de enfermagem, 

apresentados no quadro a seguir: 



66 
 

QUADRO – 10 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA SEÇÃO 

OSTEODISTROFIA RENAL 

Hipocalcemia Hiperfosfatemia 

Fadiga Dor óssea 

Prurido cutâneo Risco de escoriação 

Risco de fratura Risco de queda 

Risco de tecido mole comprometido.  

 

Diabetes Melitus 

O diabetes melitus (DM) é uma das principais causas de doença renal crônica. E há, 

no país e no mundo, um aumento constante no número de pacientes com DM, este 

aumento está intimamente associado ao envelhecimento populacional e à obesidade
1,2,68,72

.  

A nefropatia diabética é causada pela elevação constante dos níveis glicêmicos, que 

provocam uma microangiopatia, provocando alterações estruturais nos capilares 

glomerulares. A exposição crônica à hiperglicemia causa uma expansão mesangial, um 

espessamento da membrana basal glomerular e em conseqüência disso uma 

glomeruloesclerose, que provoca a perda definitiva da função do glomérulo 

acometido
1,2,68,72

.  

Um dos principais objetivos no tratamento do paciente diabético é o de detectar 

precocemente uma microalbuminúria, a fim de impedir que esta evolua para uma 

macroproteinúria, culminando com a elevação da creatinina plasmática e a necessidade de 

terapia renal substitutiva
1,2,68,72

.  

No paciente em estágio 5 da doença renal crônica, já não se faz um trabalho de 

prevenção à evolução da DRC, mas o controle glicêmico destes pacientes continua sendo 

fundamental para se evitar as complicações diabéticas a outros órgãos, como olhos, vasos, 

coração e crebro
1,2,68,72

. 

Desta discussão, surgiu o seguinte termo do eixo Foco identificados na CIPE 

versão2, apresentado no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 11 TERMO DO EIXO FOCO PARA A SEÇÃO DIABETES MELITUS 

Hiperglicemia 

 

A partir deste termo, foi formulado o seguinte diagnóstico de enfermagem, 

apresentado no quadro a seguir: 
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QUADRO – 12 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DA SEÇÃO DIABETES 

MELITUS 

Risco de hiperglicemia 

 

Hipertensão Arterial Sistêmica 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) possui uma íntima relação com a doença 

renal crônica, na medida em que, ao mesmo tempo, é causa e conseqüência da mesma. 

Além disso, contribui sobremaneira para as complicações cardiovasculares presentes no 

doente renal. O controle dos níveis pressóricos, portanto, são essenciais para redução da 

morbidade e mortalidade associadas à doença
1,68,73-77

.  

No Brasil, de acordo com o Censo 2010 realizado pela SBN, a HAS foi a causa da 

DRC em 35,2% dos pacientes em terapia renal substitutiva. Num estudo realizado na 

cidade de Santiago, Cuba, 90% dos pacientes em terapia dialítica apresentavam elevação 

dos níveis pressóricos. No Brasil, estima-se que 80% dos doentes renais em terapia 

dialítica sejam hipertensos
1,68,73-77

.  

As causas da hipertensão arterial são multifatoriais, e sua persistência provoca uma 

lesão renal microvascular levando a nefroesclerose glomerular e conseqüente perda 

progressiva da função renal, é a chamada nefroesclerose hipertensiva. Por outro lado, a 

doença renal crônica instalada contribui por diversos mecanismos para a presença da HAS: 

excesso de sódio e volume, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, maior 

atividade do sistema nervoso simpático, desequilíbrio entre substâncias vasodilatadoras e 

vasoconstrictoras e estresse oxidativo
1,68,73-77

.  

A lesão renal parenquimatosa, presente na DRC, provoca uma diminuição da taxa 

de filtração glomerular e com isso uma expansão do volume extracelular e conseqüente 

aumento do débito cardíaco, que virá a contribuir para a morbidade cardiovascular presente 

no renal crônico
1,68,73-77

.  

No estágio 5 da doença renal, o controle da hipertensão tem se mostrado 

fundamental para um melhor prognóstico do paciente. O tratamento consiste na 

administração de drogas anti-hipertensivas, redução da ingesta de sódio, restrição hídrica, e 

adequada terapia dialítica. O objetivo é manter a PA em níveis menores que 

130/80mmHg
1,68,73-77

.  
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Desta discussão, surgiram os seguintes termos do eixo Foco identificados na CIPE 

versão2, apresentados  no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 13 TERMOS DO EIXO FOCO PARA A SEÇÃO HIPERTENSÃO 

ARTERIAL SISTÊMICA 

Pressão Sanguínea Débito Cardíaco  

 

A partir destes termos, foram formulados os seguintes diagnósticos de enfermagem, 

apresentados no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 14 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA SEÇÃO HIPERTENSÃO 

ARTERIAL SISTÊMICA 

Pressão Sanguínea Alta Débito cardíaco aumentado 

 

Doença Cardiovascular 

A doença renal crônica é considerada um fator de risco para o desenvolvimento de 

doença cardiovascular (DCV), ainda mais quando associada a outros fatores como 

hipertensão e dislipidemia. Como já mencionado anteriormente a HAS é comum nos 

pacientes renais crônicos, e como ela, também o é a dislipidemia
68,78,79

.  

Na DRC ocorre uma elevação dos níveis séricos de triglicerídeos e uma diminuição 

dos níveis séricos de HDL, quadro reconhecidamente aterogênico. Esse padrão está 

associado ao aumento do risco cardiovascular, nos portadores de doença renal, que vai 

aumentando com o progredir da doença, até que esta população apresente um risco 10 

vezes maior de desenvolver uma doença arterial coronariana do que a população em geral. 

Por este motivo, pacientes que apresentam microalbuminúria e uma taxa de filtração 

glomerular < 60 ml/min já devem ser submetidos a um controle metabólico mais 

exigente
68,78,79

.  

O principal tratamento das dislipidemias consiste em restrição dietética e uso de 

medicamentos. Portadores de DRC devem ter seu perfil lipídico avaliado periodicamente, 

devendo ser considerado de alto risco para doença cardiovascular
68,78,79

.  

Além da dislipidemia, um preditor importante da doença renal crônica e do risco 

cardiovascular é a proteinúria. Normalmente, um indivíduo não excreta valores maiores 

que 20mg/dia de albumina. Quando este valor encontra-se entre 30 e 300mg/dia é chamado 
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de microalbuminúria. A partir deste valor, tem-se a chamada macroalbuminúria. Estes 

marcadores indicam a progressão da DRC bem como representam risco para doença 

cardiovascular. A perda de proteína está associada ao aumento da pressão intraglomerular 

com conseqüente hiperfiltração glomerular
68,80

.  

A doença cardiovascular é considerada a primeira causa de morte entre os pacientes 

sob terapia dialítica. Ainda em 1974, um estudo acompanhou um grupo de pacientes em 

hemodiálise por 13 anos e mais da metade das mortes ocorreram por problemas 

cardiovasculares. Hoje, considera-se que os renais crônicos em fase terminal possuam um 

risco 30 vezes maior de morrer por doenças do coração do que a população em geral
2,81-86

.  

São vários os fatores envolvidos na associação entre doença cardiovascular e 

doença renal crônica. A começar pelo estado inflamatório crônico que é característico do 

doente renal. Estes pacientes apresentam uma hipercitocinemia que exerce um papel 

fundamental na disfunção endotelial. Esta disfunção compromete a capacidade de 

vasodilatação, de evitar a cascata da coagulação e de funcionar como uma barreira à 

passagem de macromoléculas para o subendotélio. Esses eventos acabam por culminar no 

surgimento e progressão da aterosclerose
2,81-86

.  

Outro fator importante que compromete os vasos coronarianos é a calcificação 

vascular, provocada pelo hiperparatireoidismo. Nesta população, a calcificação ocorre não 

apenas na íntima vascular, mas também na camada média das artérias. Neste processo 

ocorre o depósito de cálcio nas placas de ateroma. Quando estas placas se rompem causam 

infarto do miocárdio e morte súbita
2
.  

O acúmulo de líquidos e o aumento da pré carga contribuem sobremaneira para a 

instalação de uma insuficiência ventricular esquerda, além disso, a anemia é responsável 

por um desequilíbrio entre o consumo e a oferta de oxigênio, obrigando o coração a 

aumentar o débito cardíaco
2,81-86

.  

  Desta discussão, surgiram os seguintes termos do eixo Foco identificados na CIPE 

versão2, apresentados no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 15 TERMOS DO EIXO FOCO PARA A SEÇÃO DOENÇA 

CARDIOVASCULAR 

Débito Cardíaco  Freqüência Cardíaca  Perfusão Tissular  

Dor Isquêmica  Inflamação  Morte  
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A partir destes termos, foram formulados os seguintes diagnósticos de enfermagem, 

apresentados no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 16 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA SEÇÃO DOENÇA 

CARDIOVASCULAR 

Débito Cardíaco Aumentado  Freqüência Cardíaca Comprometida  

Perfusão Tissular Comprometida Inflamação 

Risco de Dor Isquêmica Risco aumentado de morte 

   

Anemia 

A anemia é uma complicação comum na DRC. De acordo com o Censo 2008, 

realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, 41,7% dos pacientes em tratamento 

hemodialítico possuíam níveis de hemoglobina menores do que 11g/dl, com 83% dos 

pacientes em uso de eritropoetina e 53,5% em uso de reposição de ferro
68,87,88

.  

As causas de anemia na DRC podem ser variadas, mas no centro da questão 

encontra-se a deficiência de eritropoetina (EPO). Na vida intra-uterina, este hormônio é 

produzido pelo fígado, mas ao nascimento o rim torna-se seu principal produtor. Ao ser 

detectada uma hipóxia tecidual, os fibroblastos peritubulares do córtex renal ativam a 

produção de EPO. Essa deficiência de produção já ocorre nos estágios iniciais da DRC e 

avançam com o progredir da doença
68,87,88

.  

Outra causa comum de anemia nos renais crônicos é a deficiência de ferro, esta é 

secundária à perda de sangue nos dialisadores, a punções freqüentes, risco de perda 

sanguinea gastrointestinal e disfunção plaquetária. Além disso, o estado inflamatório 

crônico do doente renal, com elevação das citocinas, inibe o crescimento e diferenciação 

das células eritroides
68,87,88

.  

A redução da disponibilidade de oxigênio é responsável por sintomas debilitantes 

na DRC. Entre eles: diminuição da capacidade cognitiva e física, fadiga, disfunção sexual, 

alterações na imunidade e no sono.  Seu tratamento consiste na administração de EPO e 

reposição de ferro, bem como no cuidado para redução de perdas sanguíneas durante o 

procedimento dialítico
68,87,88

.  

  Desta discussão, surgiram os seguintes termos do eixo Foco identificados na CIPE 

versão2, apresentados no quadro a seguir: 
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QUADRO – 17 TERMOS DO EIXO FOCO PARA A SEÇÃO DOENÇA ANEMIA 

Sonolência  Dispnéia  Fadiga  

Cognição Comportamento Sexual  Infecção 

 

A partir destes termos, foram formulados os seguintes diagnósticos de enfermagem, 

apresentados no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 18 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA SEÇÃO ANEMIA 

Sonolência Dispnéia 

Fadiga Risco de Comportamento Sexual 

Comprometido 

Risco de Cognição Comprometida Risco de infecção 

 

Infecções na DRC 

Depois das doenças cardiovasculares, as infecções representam a segunda causa de 

óbito nos doentes renais crônicos em tratamento dialítico. Estes pacientes encontram-se 

expostos a um número elevado de procedimentos invasivos, requerem um acesso 

permanente para a realização da terapia renal e possuem uma deficiência em seu sistema 

imunológico apresentando uma pior resposta dos neutrófilos, monócitos e antígenos 

bacterianos e fúngicos
68

.  

As principais vias de infecção são o acesso vascular para hemodiálise (HD) e o 

acesso peritonial para diálise peritonial. O acesso para HD se dá através de uma fístula 

arteriovenosa (FAV), fístula artificial (prótese), cateter percutâneo tunelizável e não 

tunelizável. O uso do cateter predispõe um risco de infecção dez vezes maior do que uma 

FAV
89

.  

Os principais microorganismos envolvidos nas infecções são os Gram-positivos. 

Como fator de risco para infecção tem-se o uso prolongado do cateter, antecedente de 

bacteremia relacionada a cateter, cirurgia recente e diabetes. A infecção relacionada ao 

cateter pode ocorrer em associação, ou não, com sintomas de infecção local como eritema, 

prurido e secreção purulenta. A terapia consiste na administração de antibiótico e retirada 

do cateter
68,89

.  

Quando se refere ao paciente em diálise peritonial, as principais infecções são a 

peritonite e a infecção no local de saída do cateter de Tenckoff.  A primeira é responsável 

por, em média, 35% das internações dos pacientes que optam por esta modalidade de 
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terapia. A principal via de infecção é a inoculação de agentes bacterianos para dentro do 

peritônio durante a troca do dialisato. Os principais sintomas são líquido turvo, dor 

abdominal e febre. O tratamento consiste na administração de antibióticos.  Por sua vez, a 

infecção no local de saída apresenta eritema e secreção purulenta, devendo ser 

administrado antibioticoterapia
68

.  

Outra exposição importante dos doentes renais crônicos é aos vírus da hepatite B e 

C. O risco de adquirir o vírus da hepatite C é 10 vezes maior nos renais crônicos do que 

nos indivíduos normais. Esta transmissão ocorre principalmente nos centros de diálise e 

pode ser atribuída ao uso inadequado de medicamentos e seringas, ausência de técnica 

asséptica no reprocessamento de dialisadores e contaminação do instrumental médico e de 

enfermagem. As clínicas de diálise devem seguir uma série de medidas de biossegurança 

com o objetivo de evitar a contaminação viral destes pacientes. Quanto aos pacientes, estes 

devem se submeter a um rastreamento sorológico, bem como fazer esquema de vacinação 

para hepatite B
68,90,91

.  

Cabe ressaltar que, neste trabalho, os diagnósticos de enfermagem são elaborados 

para os doentes renais crônicos que necessitam conviver com a terapia renal substitutiva 

em função do avançar da sua doença de base. Portanto, não foram formulados diagnósticos 

específicos para o paciente durante a realização do procedimento em si.   

Desta discussão, surgiu o seguinte termo do eixo Foco identificado na CIPE 

versão2, apresentado a seguir: 

QUADRO – 19 TERMO DO EIXO FOCO PARA A SEÇÃO INFECÇÕES NA DRC 

Infecção 

 

A partir deste termo, foi formulado o seguinte diagnóstico de enfermagem, 

apresentado no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 20 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM DA SEÇÃO INFECÇÕES NA 

DRC 

Risco de Infecção 

 

Nutrição na DRC 

O doente renal sofre alterações metabólicas importantes. Portanto, é fundamental 

um acompanhamento preciso de seu estado nutricional, a fim de se evitar uma desnutrição 
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energético-protéica tão comum nestes doentes. Num estudo amplo realizado em Cuba, 

62,2% dos pacientes em diálise encontravam-se desnutridos
92-97

. 

As causas que levam a desnutrição são múltiplas, e os caminhos fisiopatológicos 

ainda não se encontram totalmente esclarecidos. Dentre as causas tem-se: Ingestão 

alimentar diminuída provocada pela anorexia, desconforto abdominal, uremia, sobrecarga 

hídrica, náuseas, vômitos, depressão, fatores financeiros; hipercatabolismo; perda protéica; 

estado inflamatório crônico e atividade física reduzida
92-97

. 

Faz-se necessária uma ingestão equilibrada de carboidratos e lipídeos de maneira 

que as proteínas não sejam utilizadas pelo organismo como fonte energética e com isso 

acelerem o processo de desnutrição. É comum que pacientes em diálise apresentem 

obstipação intestinal, sendo recomendado o uso de fibras. Para os pacientes dislipidêmicos 

recomenda-se diminuir a ingestão de lipídeos. O controle de sódio, potássio e hídrico vai 

variar de acordo com a função renal residual. O fósforo deve ser consumido o mínimo 

possível, no entanto, em função da ingesta protéica é fundamental associar o uso de 

quelantes de fósforo. O cálcio por sua vez requer uma suplementação em função da baixa 

absorção intestinal, além disso, recomenda-se o uso de vitamina D na forma ativa
92-97

. 

Um fator que também contribui para o manejo inadequado da terapia nutricional é a 

impossibilidade financeira de se adequar ao regime dietético apresentada por muitos 

doentes. Apesar das inúmeras estratégias desenvolvidas pelos serviços de nutrição, este 

ainda é um dado negativamente determinante
92-97

.  

Desta discussão, surgiram os seguintes termos do eixo Foco identificados na CIPE 

versão2, apresentados no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 21 TERMOS DO EIXO FOCO PARA A SEÇÃO NUTRIÇÃO NA DRC 

Status Nutricional  Ingestão de Alimentos  Obstipação  

Malnutrição  Sede  Regime Dietético  

 

A partir destes termos, foram formulados os seguintes diagnósticos de enfermagem, 

apresentados no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 22 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA SEÇÃO NUTRIÇÃO NA 

DRC 

Status Nutricional Negativo Ingestão de Alimentos Comprometida 
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Malnutrição Sede Moderada a Severa 

Regime Dietético Comprometido Risco de Obstipação 

 

Família e Cotidiano 

A constatação de uma doença crônica exige do doente uma remodelação do seu 

cotidiano. A terapia renal substitutiva, seja qual for a escolhida, requer do doente e de sua 

família uma adaptação ao novo estilo de vida imposto pela cronicidade da doença. As 

visitas constantes ao médico, o número elevado de internações hospitalares, a realização da 

terapia renal, o regime nutricional e terapêutico são fatores que modificam a vida do 

doente e de todos àqueles que estão à sua volta
98,99

.  

Os tipos de família são variáveis, indo das nucleares às ampliadas. E a maneira de 

enfrentamento que cada uma delas estabelece vai ser influenciada por suas crenças, 

valores, características e cultura. A partir disso, se torna inviável determinar previamente 

como cada família irá reagir à nova dinâmica determinada pela patologia. Cabe ressaltar, 

ainda, que quando um indivíduo adoece o papel que este ocupa no seio familiar também irá 

repercutir no modo de enfrentamento da doença. Se este ocupar um papel de provedor, 

também recairá sobre a família o desafio de readequar as finanças e encarar prováveis 

privações materiais
98,99

.  

Apesar de maneiras peculiares de reação, é fato que haverá, em algum momento, 

estresse e conflito no seio familiar, variando em intensidade e duração. A estabilidade 

psicológica se encontrará abalada podendo afetar a sustentabilidade da família. Neste 

momento, o apoio de uma rede social composta por amigos e também pelos profissionais 

de saúde pode ser fundamental
98,99

.  

O dia-a-dia dos pacientes e seus familiares sofre uma necessidade de readaptação. 

As atividades cotidianas, ou seja, o fazer das mesmas coisas e nos mesmos horários são 

importantes para o desenvolvimento humano, de forma que se torna imprescindível a 

promoção de estratégias para recriar este ambiente rotineiro. O profissional de saúde pode 

e deve auxiliar o paciente e seus familiares a pensarem e recriarem tais estratégias
100

. 

Desta discussão, surgiram os seguintes termos do eixo Foco identificados na CIPE 

versão2, apresentados no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 23 TERMOS DO EIXO FOCO PARA A SEÇÃO FAMÍLIA E COTIDIANO 

Crise Familiar  Família Disfuncional  Ato de Comunicação Familiar 
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Prejudicado  

Stress  Rendimento Familiar  Satisfação Conjugal  

Stress do Cuidador  Processo de Tomada de 

Decisão Familiar  

Adaptação  

Processo Familiar    

 

A partir destes termos, foram formulados os seguintes diagnósticos de enfermagem, 

apresentados no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 24 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA SEÇÃO FAMÍLIA E 

COTIDIANO 

Crise Familiar Família Disfuncional 

Comunicação Familiar Prejudicada Stress 

Stress do cuidador Processo Familiar Prejudicado 

Processo de Tomada de Decisão Familiar 

Prejudicado 

Adaptação Prejudicada 

Risco de Rendimento Familiar Prejudicado Risco de Satisfação Conjugal Prejudicada 

 

Sentimentos conflitantes e Adesão ao Tratamento 

A DRC traz consigo uma necessidade de modificação do estilo de vida que, na 

maioria das vezes, rompe com os paradigmas defendidos e vivenciados pelos doentes. A 

perda da autonomia se torna uma das maiores barreiras, suas vidas passam a ser 

direcionadas pela equipe de saúde, pela máquina, e pelas repercussões da patologia em 

si
101

.  

O enfrentamento desta nova realidade perpassa pelas vivências advindas da vida 

infantil. A formação do ser humano está intimamente relacionada ao que viveu com seus 

pais, o que resultará em indivíduos seguros ou inseguros. A característica de segurança de 

um indivíduo, no entanto, pode ser modificada por um evento traumático como a DRC. Em 

estudo realizado no Chile com 22 pacientes, 90,9% deles referiram um sentimento de 

insegurança quanto ao seguimento de suas vidas
101

. 

Sentimentos variados são apresentados pelos renais crônicos em terapia dialítica, 

como: angustia, sensação de incapacidade, diminuição do interesse e do prazer nas 

atividades, irritação, deterioração sócio familiar e negação. Estes sentimentos associados à 

fadiga e à perda de energia, características da DRC, predispõem o paciente ao 

desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos como depressão e ansiedade
101,102

. 
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Estudo argentino realizado com 30 pacientes, 56,7% deles apresentavam depressão. 

Na cidade de Criciúma, dos 83 renais avaliados, 36 possuíam transtornos depressivos, 

sendo que 3 deles apresentavam grave risco de suicídio. Outra pesquisa baiana 

acompanhou 244 pacientes renais em terapia dialítica, destes 91 apresentavam transtornos 

psíquicos e 40 possuíam risco de suicídio. A incidência de óbitos neste estudo baiano foi 

de 3,35 entre os que não possuíam transtornos e 9,91 entre os que possuíam
102-104

.  

A disposição para o suicídio muitas vezes se encontra camuflada na não adesão ao 

regime terapêutico. Faltas às sessões dialíticas, aumento da sobrecarga hídrica, indisciplina 

medicamentosa e ausências às consultas médicas são situações que podem caracterizar um 

desejo íntimo do paciente de não dar continuidade ao tratamento e à sua vida de incertezas. 

A equipe de saúde precisa estar muito atenta para detectar estes sinais e quando estes 

representam um desejo íntimo de morte
101-105

.  

Estudos qualitativos levantados nesta revisão sobre a percepção do doente renal no 

enfrentamento da doença trazem constantemente questões relacionadas à descoberta da 

necessidade de diálise. Este descoberta, em geral abrupta, transforma a vida do doente e 

requer deste e de seus familiares um ressignificado de papéis e valores
106-108

.  

Outra questão apontada por estes doentes é o convívio com o tratamento em si, por 

vezes visto como salvação e por vezes como obrigação. Esta dualidade de sentimentos 

reflete diretamente na adesão ao tratamento. Além dos questionamentos pessoais, é 

pontuado por estes doentes o preconceito social retratado aqui não apenas como 

discriminatório, mas por um desconhecimento da sociedade em geral sobre a patologia, o 

tratamento e as possibilidades de vida do doente
106-108

.  

A não adesão ao regime terapêutico é uma realidade entre os doentes renais e que 

vem sendo objeto de investigação de muitos autores. Compreender as razões associadas ao 

fato permite à equipe de saúde traçar estratégias individuais e coletivas no sentido de 

melhorar esta adesão e reduzir a taxa de morbidade/mortalidade. São considerados fatores 

de influencia na adesão ao tratamento: as peculiaridades da terapia escolhida, as 

características individuais do cliente, os aspectos da relação com a equipe de saúde, as 

condições socioeconômicas e de acesso à saúde
101,103,106,107

.  

As redes de apoio são fundamentais para dar segurança ao paciente, o envolvimento 

e comprometimento de familiares e amigos dão esperança e confiança para seguir uma 

terapia rígida e que não tem perspectiva de término. Acredita-se que a aceitação do 
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tratamento passa, na verdade, pela aceitação da doença e que esta depende de fatores 

internos da pessoa e externos a ela. Outras condições que interferem na adesão são o nível 

de escolaridade, os efeitos colaterais da terapia e sua complexidade, a falta de acesso aos 

medicamentos e a longevidade da terapia
109-112

.  

Cabe ressaltar que um fator externo importante para a adesão terapêutica é a 

confiança na equipe de saúde. O paciente necessita se sentir acolhido e respeitado, de 

maneira que seus questionamentos sejam ouvidos sem críticas, mas com 

esclarecimentos
109-112

.  

Neste sentido, a consulta de enfermagem pode ser considerada uma alternativa de 

enfrentamento e combate à não adesão ao regime terapêutico. Na medida em que, realizada 

freqüentemente, possibilita uma avaliação contínua da disponibilidade do doente em aderir 

à terapia, já que esta disponibilidade pode variar de acordo com alterações nos fatores que 

a influenciam. Uma comunicação horizontal e um princípio orientador focado na pessoa e 

não na doença são mecanismos de abordagem que tornam o sujeito ativo e participante do 

seu tratamento responsabilizando-se por ele
109-112

.  

Alguns estudos relatam que os pacientes que melhor aderem à terapia são àqueles 

que se sentem responsável por ela, comportando-se como sujeitos do cuidado e adquirindo 

uma postura positiva diante dos problemas enfrentados. Por sua vez, o grau de adesão tem 

participação direta na morbidade e mortalidade destes doentes
109-112

.  

Desta discussão, surgiram os seguintes termos do eixo Foco identificados na CIPE 

versão2, apresentados no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 25 TERMOS DO EIXO FOCO PARA A SEÇÃO SENTIMENTOS 

CONFLITANTES E ADESÃO AO TRTAMENTO 

Autonomia  Insegurança  Angustia  

Medo  Sofrimento  Força de Vontade  

Auto estima baixa  Não aderência ao regime Suicídio  

Comportamento Auto destrutivo  Auto controle  Negação  

Iniciativa  Confiança  Auto cuidado  

Conhecimento em saúde    

 

A partir destes termos, foram formulados os seguintes diagnósticos de enfermagem, 

apresentados no quadro a seguir: 
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QUADRO – 26 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA SEÇÃO SENTIMENTOS 

CONFLITANTES E ADESÃO AO TRTAMENTO 

Baixa Autonomia  Insegurança  

Angustia  Medo  

Sofrimento  Baixa Força de Vontade  

Auto-estima baixa  Risco de suicídio 

Comportamento Auto destrutivo Auto controle prejudicado 

Negação Iniciativa prejudicada 

Baixa Confiança no Serviço de Saúde Auto-cuidado prejudicado 

Baixo Conhecimento em Saúde  Não aderência ao regime terapêutico 

 

Aspectos Espirituais 

Outro aspecto importante a se considerar na abordagem holística do doente renal é 

a espiritualidade. Esta devendo ser aqui entendida como a necessidade de conexão com 

algo maior que si próprio e que transcende o tangível. Independente de religião, 

considerada como a formalização do culto e da doutrina, a espiritualidade parece 

apresentar importante papel em diversos momentos da vida
113

.  

A cronicidade da DRC parece despertar ou reascender em muitos doentes suas 

conexões espirituais, no entanto o efeito destas sobre o enfrentamento da doença ainda é 

bastante obscuro. Os profissionais de saúde precisam estar sensíveis às necessidades 

espirituais dos seus pacientes, entendendo-as como parte de um todo e que precisam ser 

trabalhadas
2,113

.  

Desta discussão, surgiram os seguintes termos do eixo Foco identificados na CIPE 

versão2, apresentados no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 27 TERMOS DO EIXO FOCO PARA A SEÇÃO ASPECTOS 

ESPIRITUAIS 

Crença Espiritual  Crença Religiosa  

 

A partir destes termos, foram formulados os seguintes diagnósticos de enfermagem, 

apresentados no quadro a seguir: 

 

QUADRO – 28 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA SEÇÃO ASPECTOS 

ESPIRITUAIS 

Crença Espiritual Crença Religiosa 
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O comprometimento da Qualidade de Vida (QV) destes pacientes vem sendo um 

tema recorrente e alvo de diversas pesquisas. A percepção de saúde é um indicador 

subjetivo usado no tratamento integral de uma enfermidade e traduz a satisfação ou não do 

paciente com sua condição de vida atual
114-123

.  

Nas 10 pesquisas analisadas neste estudo, todas apresentaram resultados em que a 

QV dos pesquisados encontrava-se comprometida, principalmente nos aspectos físicos e 

também nos sociais e mentais. Estes, no entanto, em menor intensidade. As limitações 

físicas e as repercussões fisiopatológicas impostas pela doença refletem sobre seu 

condicionamento físico e sua vida social e familiar
114-123

.  

Os diagnósticos ora apresentados podem contribuir sobremaneira para uma 

avaliação integral dos pacientes, permitindo assim a adoção de intervenções de 

enfermagem para o paciente como um todo. 

 

Diagnósticos de Enfermagem conforme as Necessidades Humanas Básicas. 

Após formulação dos diagnósticos de enfermagem, os mesmos foram distribuídos 

de acordo com as Necessidades Humanas Básicas afetadas, de Wanda de Aguiar Horta. 

Os primeiros diagnósticos apresentados são aqueles que influenciam as 

necessidades Psicobiológicas, conforme quadro a seguir: 

 

QUADRO 29 – DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DISTRIBUÍDOS CONFORME 

AS NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS  

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 
Subgrupo Definição Diagnóstico Definição CIPE, 

2011 

1-Regulação 

Neurológica 

Necessidade de 

preservação ou 

restabelecimento do 

sistema nervoso, tendo 

por objetivo manter a 

coordenação e o 

controle das atividades 

do corpo, além de 

alguns aspectos do 

comportamento. 

- Capacidade para 

comunicar-se pela fala em 

risco 

  

 

- Risco de Inquietação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilidade de 

apresentar dificuldade na 

habilidade para 

comunicar pela fala 

 

Possibilidade de 

apresentar 

Hiperatividade: sensação 

de intranqüilidade, 

cansaço, e formigamento 

profundo nos músculos, 

algumas vezes associado 

a fasciculação muscular 

e sensação de picadas 

dolorosas. 
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- Risco de Cognição 

comprometida 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Risco de Memória 

Comprometida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Risco de Concentração 

Comprometida 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dor óssea 

 

 

 

 

 

Possibilidade de 

apresentar 

Comprometimento no 

Processo Psicológico: 

Processo intelectual 

envolvendo todos os 

aspectos da percepção, 

pensamento, raciocínio e 

lembranças.  

 

Possibilidade de 

apresentar 

Comprometimento no 

Processo Psicológico: 

Atos mentais pelos quais 

as sensações, impressões 

e idéias são estocadas e 

lembradas; registro 

mental, retenção e 

lembrança de 

experiências passadas, 

conhecimentos, idéias 

sensações e 

pensamentos.  

 

Possibilidade de 

apresentar 

Comprometimento na 

Cognição: Foco da 

atenção e atividade 

mental para o processo 

de armazenar ou 

recordar do 

conhecimento 

 

Dor musculoesquelética: 

leve a moderado 

desconforto proveniente 

do periósteo. 

2-Percepção 

dos Órgãos 

dos Sentidos 

Necessidade de 

percepção do meio, 

utilizando os estímulos 

nervosos, assim é 

possível interagir com 

os outros e com o meio 

ambiente. 

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

--------------------------------- 

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------ 

3-

Oxigenação 

Necessidade de 

obtenção de oxigênio 

por meio da ventilação, 

da difusão de oxigênio 

e dióxido de carbono 

pelos alvéolos e pelo 

sangue, necessidade de 

- Risco de Dispnéia 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilidade de 

desenvolvimento de um 

Processo do Sistema 

Respiratório 

Comprometido: 

Movimento forçado de 

ar para dentro e para fora 

dos pulmões, 
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transporte de oxigênio 

para os tecidos 

periféricos bem como 

da remoção de dióxido 

de carbono destes e 

necessidade de 

regulação da respiração 

com o objetivo de 

produção de energia e 

manutenção da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dispnéia 

encurtamento da 

respiração, associado à 

insuficiência de oxigênio 

no sangue circulante, 

sensação de desconforto 

e ansiedade. 

 

 

Processo do Sistema 

Respiratório 

Comprometido: 

Movimento forçado de 

ar para dentro e para fora 

dos pulmões, 

encurtamento da 

respiração, associado à 

insuficiência de oxigênio 

no sangue circulante, 

sensação de desconforto 

e ansiedade. 

4-Regulação 

Vascular 

Necessidade de 

transporte de nutrientes 

vitais, através do 

sangue, para os tecidos, 

removendo destes as 

substâncias 

desnecessárias. Tem, 

por objetivo, a 

manutenção da 

homeostase dos 

líquidos corporais e a 

sobrevivência do 

organismo. 

- Pressão sanguinea alta 

 

 

 

 

 

 

- Freqüência cardíaca 

prejudicada 

 

 

 

- Risco de arritmia 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Risco de Dor isquêmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressão: força da 

circulação do sangue na 

parede dos vasos 

elevada. 

 

 

 

Alteração no índice da 

freqüência normal do 

coração 

 

 

Possibilidade de 

desenvolver um 

Processo Cardíaco 

Comprometido: 

Variação do ritmo 

normal de contração 

atrial e ventricular do 

miocárdio. 

 

Possibilidade de 

desenvolver Dor 

vascular: sensação de 

dor originada devido a 

fornecimento reduzido 

de sangue periférico, 

associado a doença 

vascular periférica, 

diminuição da corrente 

sanguínea associada a 

aparelhos ortopédicos ou 

outros objetos apertados, 

suprimento sanguíneo 

insuficiente tal como 

doenças arteriais 

oclusivas, trauma 

cirúrgico; a dor 



82 
 

 

 

 

 

- Débito cardíaco 

aumentado 

 

 

 

 

- Perfusão Tissular 

Prejudicada 

isquêmica é muitas 

vezes descrita como 

intensa e excritunante. 

 

Elevação no Status 

Cardíaco: Quantidade de 

sangue ejetado do 

ventrículo esquerdo, por 

minuto. 

 

Comprometimento  no 

Processo Vascular de 

Circulação do sangue 

através dos tecidos 

periféricos para 

transporte do oxigênio, 

fluidos e nutrientes a 

nível celular, associado 

com a temperatura da 

pele e coloração, 

diminuição do pulso 

arterial, alterações na 

pressão arterial 

sanguinea, cicatrização 

de feridas e crescimento 

de pelos do corpo.  

5-Regulação 

Térmica 

Necessidade de 

manutenção da 

temperatura central 

entre 36° e 37,3°C, 

mantendo um equilíbrio 

entre produção e perda 

de energia térmica. 

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

--------------------------------- 

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------ 

6-Hidratação Necessidade de 

manutenção de um bom 

nível de líquidos 

corporais, composto 

principalmente pela 

água, objetivando 

favorecer o 

metabolismo corporal. 

- Baixa Diurese  

 

 

 

 

- Edema periférico 

 

 

- Risco de  

Desidratação hipertônica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo do Sistema 

Urinário com volume de 

diurese abaixo da 

normalidade 

 

Edema localizado nas 

extremidades 

 

Possibilidade de 

apresentar Desidratação: 

Condição de perda de 

fluidos corporais onde a 

perda de água excede a 

de eletrólitos, ou a 

entrada de eletrólitos 

excede a entrada de 

água, tais como erros na 

administração de leite 

em pó, ou nutrição 

parenteral misturada 

com muitos poucos 

fluidos, ou em casos de 

ingestão prolongada de 
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- Retenção hídrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Volume de Líquido 

Prejudicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acidose Metabólica 

 

 

 

- Hipercalemia 

 

 

 

- Hipernatremia 

 

 

 

- Hiperfosfatemia 

 

 

proteínas, acompanhada 

por muita sede, bom 

turgor, pele cinzenta, 

seca e com muitas 

rachaduras, pele fina, 

membranas mucosas 

ressecadas, ausência de 

lágrimas e salivação, 

irritabilidade e confusão 

com acentuada letargia 

com extrema hiper-

irritabilidade na 

estimulação.  

 

Processo do Sistema 

Regulador 

Comprometido: 

Condição de retenção de 

fluidos corporais nos 

espaços tissulares, 

associada a alteração do 

equilíbrio de eletrólitos, 

edema do tecido 

corporal, efusão, 

aumento de peso, 

respiração encurtada, 

agitação e alterações do 

estado mental.  

 

Comprometimento no 

Status Nutricional: Soma 

dos processos corporais 

e mecanismos 

homeostáticos 

envolvidos na regulação 

da retenção e eliminação 

de fluidos corporais tais 

como a quantidade e 

equilíbrio de água e 

eletrólitos nos 

compartimentos 

intracelulares do corpo 

 

Desenvolvimento de um 

Desequilíbrio de líquido 

ou eletrólito 

 

Desenvolvimento de um 

Desequilíbrio de líquido 

ou eletrólito 

 

Desenvolvimento de um 

Desequilíbrio de líquido 

ou eletrólito 

 

Desenvolvimento de um 

Desequilíbrio de líquido 

ou eletrólito 
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- Hipocalcemia 

 

 

 

- Hiperglicemia 

 

 

 

- Sede Moderada 

- Sede Severa 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento de um 

Desequilíbrio de líquido 

ou eletrólito 

 

Desenvolvimento de um 

Desequilíbrio de líquido 

ou eletrólito 

 

Intensa necessidade de 

satisfazer uma 

Percepção: Sensação de 

desejo para beber água 

ou outro fluido 

relacionada com boca e 

garganta, membrana 

mucosa seca na boca e 

garganta.   

7-

Alimentação 

Necessidade de 

obtenção dos alimentos, 

a fim de nutrir o corpo e 

manter a vida. 

- Vômitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Náuseas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Apetite Prejudicado 

 

 

 

 

 

 

 

- Status Nutricional 

Negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ingestão de alimentos 

prejudicada  

Processo do sistema 

gastrointestinal 

comprometido: expulsão 

ou retorno a boca de 

alimentos transformados 

ou de conteúdo gástrico 

através do esôfago e 

para fora da boca.  

 

Percepção 

comprometida: Sensação 

de enjôo com tendência 

para vomitar, sensação 

desagradável vagamente 

relacionada com o 

epigastro e o abdome, 

agradava pelo sabor e 

pelo cheiro. 

 

Comprometimento do 

Status: sensação de 

desejo para satisfazer 

necessidades corporais 

por nutrientes ou por 

determinados tipos de 

alimentos. 

 

Status: peso e massa 

corporal com relação a 

ingestão de específicos 

nutrientes, estimados de 

acordo com a altura, 

estrutura corporal e 

idade apresentando 

comprometimento 

negativo  

 

 

Comprometimento do 

Processo de adquirir 
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- Malnutrição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nutrientes tais como 

proteínas, minerais, 

carboidratos, gordura, 

vitaminas necessárias 

para o crescimento, 

funcionamento normal e 

manutenção da vida. 

 

Processo do sistema 

regulador 

comprometido: 

Condição de nutrição 

pobre devida à ingestão 

desbalanceada ou 

insuficiente qualidade de 

nutriente, associada a 

dieta pobre, prejuízo na 

absorção, associadas a 

doenças que afetam a 

utilização de alimentos 

ou nutrientes.   

 

 

8-

Eliminação 

Necessidade de 

eliminação das 

substâncias indesejáveis 

ou excessivas ao 

organismo, mantendo a 

homeostase corporal. 

- Risco de Obstipação Possibilidade de 

desenvolver Processo do 

Sistema Gastrointestinal 

Comprometido: 

diminuição da passagem 

de fezes acompanhada 

pela dificuldade ou 

incompleta passagem de 

fezes; passagem de fezes 

excessivamente seca e 

endurecida 

9-

Integridade 

Física 

Necessidade de 

manutenção da 

elasticidade, 

sensibilidade, 

vascularização, 

umidade e coloração do 

tecido epitelial, 

subcutâneo e mucoso, 

objetivando a proteção 

do corpo. 

- Pele seca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Membrana mucosa seca 

 

 

 

 

 

- Prurido cutâneo 

 

 

 

Pele comprometida: 

epiderme dura, 

escamada, ou 

empoeirada, baixa 

umidade com risco de 

rachaduras, sobretudo 

nas mãos, pés e 

saliências ósseas 

proeminetes 

 

Membrana mucosa 

comprometida: 

diminuição da umidade 

devido a desidratação ou 

doença 

 

Percepção 

comprometida: sensação 

de formigamento 

irritante, sensação 
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- Risco de escoriação 

 

 

 

 

 

 

- Risco de tecido mole 

comprometido 

cutânea seguida de 

impulso para coçar a 

pele e couro cabeludo. 

 

Possibilidade de 

desenvolver Ferida 

traumática: abrasão da 

pele e derme com dor, 

sangramento e dor até a 

formação de crosta.  

 

Possibilidade de 

comprometimento do 

tecido corporal, pela 

calcificação destas 

partes. 

10-Atividade 

Física 

Necessidade de 

movimentação 

intencional, através do 

uso da capacidade de 

controle e relaxamento 

dos grupos musculares, 

com objetivo de evitar 

lesões tissulares, 

exercitar-se, trabalhar, 

entre outros. 

- Fadiga Emoção negativa: 

Sensação de diminuição 

da força e resistência, 

exaustão, cansaço 

mental ou físico, 

indiferença para menor 

capacidade de trabalho 

físico ou mental. 

11-Cuidado 

Corporal 

Necessidade de 

preservação do asseio 

corporal, através de 

ações deliberadas, 

responsáveis e eficazes. 

- Auto-cuidado prejudicado Comprometimento em 

cuidar do que é preciso 

para se manter, 

assegurar a 

sobrevivência e lidar 

com necessidades 

básicas individuais e 

íntimas e atividades da 

vida diária. 

12-

Segurança 

Física/Meio 

ambiente 

Necessidade de 

manutenção do meio 

ambiente livre de 

agentes agressores, com 

objetivo de preservar a 

integridade 

psicobiológica. 

- Segurança física em risco 

 

 

 

 

- Risco de Fratura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Risco de Queda 

 

Possibilidade de colocar-

se em perigo. Papel: 

estar seguro, livre de 

perigo, risco ou lesão 

 

Risco para apresentar 

um Processo do Sistema 

Musculoesquelético 

Comprometido: Falta de 

movimento de parte do 

corpo associada à lesão 

traumática de um osso, 

quebra de continuidade 

do tecido do osso, 

gravidade da fratura 

associada a estrutura 

óssea, parte do osso e 

natureza da fratura.  

 

Risco para apresentar 

um evento ou episódio 
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- Risco aumentado de 

Morte  

 

 

 

 

- Risco de Suicídio 

 

 

 

 

- Risco de Comportamento 

Auto-destrutivo 

 

 

 

 

 

 

- Inflamação Crônica 

 

 

 

- Risco para Infecção 

 

de queda 

 

Evento com maior risco 

de acontecimento em 

função das 

comorbidades 

apresentadas 

 

Possibilidade de praticar 

uma atividade destrutiva 

que conduza a própria 

morte 

 

Possibilidade de realizar 

atividades por iniciativa 

própria com o propósito 

de se ferir ou causar 

dano, violência 

direcionada contra si 

mesmo 

 

Processo patológico 

crônico associado a 

Doença Renal Crônica 

 

Possibilidade de 

desenvolver um 

Processo Patológico: 

invasão do corpo por 

microorganismos 

patogênicos que se 

reproduzem e 

multiplicam, originando 

doenças por lesão celular 

local, secreção de toxina 

ou reação antígeno-

anticorpo. 

13-

Sexualidade 

Necessidade de integrar 

aspectos somáticos, 

emocionais, intelectuais 

e sociais do ser, com o 

objetivo de obter prazer 

através do ato sexual 

com um parceiro ou 

parceira e com isso 

procriar. 

- Risco de Comportamento 

Sexual Comprometido 

 

 

 

 

- Risco de Satisfação 

Conjugal Comprometida 

Possibilidade de 

comprometimento da 

função sexual em função 

da indisposição para o 

ato sexual. 

 

Possibilidade de 

comprometimento do 

contínuo preenchimento 

dos desejos, emoção de 

gratidão ou ratificação 

entre parceiros conjugais 

ou casais em uma 

família. 

14-

Regulação: 

crescimento 

celular 

Necessidade de 

multiplicação celular e 

crescimento tecidual 

dentro dos padrões da 

normalidade, com o 

objetivo de crescimento 

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

------------------------------ 

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------
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e desenvolvimento --------------------------------- ------------------------------ 

15- Sono e 

Repouso 

Necessidade de 

conciliar o sono e as 

atividades de repouso a 

fim de restabelecer as 

atividades metabólicas 

do organismo. 

- Sonolência Consciência 

comprometida: Torpor 

ruim e adormecimento 

não natural  

16-

Terapêutica 

Necessidade de buscar 

auxílio profissional para 

promover, manter e 

recuperar a saúde. 

-Regime Dietético 

Prejudicado 

 

 

- Não aderência ao Regime 

terapêutico 

Dificuldade de 

manutenção do regime 

dietético prescrito 

 

Não seguimento de 

instruções, não 

complacência com o 

regime de tratamento, 

não tomar medicações 

conforme prescrição, 

não realizar 

modificações necessárias 

ao estilo de vida.  

 

Em seguida, são apresentados os diagnósticos que se referem às necessidades 

Psicossociais, conforme quadro a seguir: 

 

QUADRO 30 – DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DISTRIBUÍDOS CONFORME 

AS NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 
Subgrupo Definição Diagnóstico Definição CIPE, 2011 

1-Comunicação Necessidade de 

enviar e receber 

mensagens, 

utilizando a 

linguagem verbal 

e não verbal. 

Buscando, desta 

forma, interagir 

com ou outros. 

- Comunicação Familiar 

Prejudicada 

Comprometimento da 

troca de informações entre 

familiares 

2-Gregária e 

lazer 

Necessidade de 

realizar trocas 

sociais, através da 

interação com os 

outros. 

- Crise Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desequilíbrio mental, 

social ou na estabilidade 

econômica de um grupo, 

com alteração na sua 

função normal e 

dificuldade em solucionar 

problemas e comunicar, 

em reconhecer mudanças, 

usar recursos internos e 

externos para reconhecer 

situações de mudança;  
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- Família Disfuncional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Processo Familiar 

Comprometido 

Família incapaz de obter as 

funções familiares e 

tarefas. Alteração dos 

papéis familiares, falta de 

objetivos familiares, 

incapacidade de 

reconhecer a necessidade 

de ajuda, incapacidade de 

lidar com tensões, stress e 

crise, negligência do lar, 

desconfiança e 

desesperança. 

 

Comprometimento das 

contínuas interações ou 

padrões de relacionamento 

entre os membros da 

família. 

3-Recreação e 

lazer 

Necessidade de 

entretenimento, 

diversão e 

distração. 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

4-Segurança 

emocional 

Necessidade de 

confiar nos outros, 

nos sentimentos 

que os outros 

possuem em 

relação a si, 

sentindo-se seguro 

emocionalmente. 

- Insegurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Medo 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Negação 

 

 

 

 

 

- Confiança no serviço de 

saúde baixa 

Emoção negativa: 

sentimento de incerteza, 

falta de confiança, 

inadequação, timidez, 

comportamento estranho, 

desistir ou mudar de 

opinião quando 

confrontado com a opinião 

dos outros. 

 

Emoção Negativa: 

Sentimento de ameaça, 

perigo ou angústia com 

causa conhecida ou 

desconhecida, 

acompanhado as vezes de 

luta psicológica ou 

resposta de fuga. 

 

Evitar ou não reconhecer o 

conhecimento ou 

significado de um evento a 

fim de minimizar a 

ansiedade ou conflito 

 

Diminuição do sentimento 

de confiança e bondade do 

serviço de saúde  

5-Amor e 

aceitação 

Necessidade de ter 

sentimentos e 

emoções em 

relação ao outro, 

com o objetivo de 

ser aceito em 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 
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grupos e em 

família.  

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

6-Auto-estima, 

autoconfiança e 

auto-respeito 

Necessidade de 

sentir-se capaz 

para enfrentar os 

desafios que a 

vida propõe. Ter 

confiança, respeito 

e valorizar-se a si 

próprio. 

Reconhecer-se 

enquanto 

merecedor de 

amor e felicidade. 

Capacidade de 

perceber-se como 

o centro vital da 

própria existência. 

- Estresse 

 

 

 

 

 

 

 

- Estresse do Cuidador 

 

 

 

- Angústia 

 

 

 

- Sofrimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentimento de estar tenso e 

ansioso, incapaz de 

funcionar física e 

mentalmente, sentimento 

de desconforto associado 

com experiência 

desprazeirosa. 

 

Stress próprio da pessoa 

responsável pelo cuidado 

do doente. 

 

Emoção Negativa: 

sentimento de dor intensa e 

severa, tristeza e angústia. 

 

Emoção Negativa: 

Sentimentos prolongados 

de enorme tristeza, 

associados a martírios e a 

necessidade de tolerar 

condições devastadoras, 

tais como sintomas físicos 

crônicos, como dor, 

desconforto ou danos, 

estresse psicológico 

crônico, má reputação ou 

injustiça. 

7-Liberdade e 

participação 

Necessidade de 

agir de acordo 

com os seus 

próprios valores, 

respeitando, 

porém, as regras 

impostas pela vida 

em sociedade. 

Necessidade de 

preservação da 

autonomia. 

- Processo de Tomada de 

Decisão Familiar 

Prejudicado 

 

 

 

 

 

- Baixa Autonomia 

 

 

 

- Risco de Baixa Força de 

Vontade 

 

 

 

 

 

 

- Auto controle 

prejudicado 

 

 

 

 

 

Processo mental para 

determinar o curso de uma 

ação baseada na 

informação relevante, 

potenciais conseqüências 

de cada alternativa e 

recursos comprometido. 

 

Diminuição do Status de 

auto-governança e auto-

direcionamento  

 

Possibilidade de 

Diminuição da disposição 

para reter ou abandonar 

ações, controlar ou não 

impulsos, levando em 

conta atitudes da vontade, 

intenções e inclinações. 

 

Comprometimento da 

disposição adquirida para 

cuidar do que é necessário 

para manter-se , conservar-

se ativo, lidar com as 

necessidades básicas e 

íntimas da vida 
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- Iniciativa prejudicada 

 

Comprometimento da 

disposição para agir e 

introduzir novas idéias ou 

tomar decisões e agir com 

coerência 

8-Educação para 

saúde/ 

aprendizagem 

Necessidade de 

adquirir 

conhecimentos e 

habilidades para 

manutenção de 

uma vida 

saudável. 

- Adaptação Prejudicada 

 

 

 

- Conhecimento em Saúde 

baixo 

Capacidade de 

gerenciamento da nova 

condição de saúde 

comprometida 

 

Pouco conhecimento sobre 

os problemas comuns de 

saúde, práticas de saúde e 

disponibilidade de 

serviços, habilidade de 

reconhecer sinais e 

sintomas de doenças e 

compartilhar a informação 

com pessoas importantes 

do convívio. 

9-Auto-

realização 

Necessidade de 

conseguir aquilo 

que foi planejado 

e pensado para si 

próprio, através do 

uso de suas 

capacidades 

físicas, mentais, 

emocionais e 

sociais. 

- Risco de Rendimento 

Familiar Comprometido 

 

 

 

- Baixa Auto-Estima 

Risco para comprometer o 

salário ou outras fontes de 

dinheiro usado para cobrir 

despesas familiares 

 

Diminuição da estima por 

si própria 

10-Espaço Necessidade de 

manutenção da 

sua privacidade e 

individualidade, 

expandido ou 

retraindo o espaço 

físico em que se 

encontra. 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

11-Criatividade Necessidade de 

criar, ter idéias, 

produzir coisas 

novas. 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

 

Por último, apresentamos os diagnósticos para as necessidades Psicoespirituais, 

conforme quadro a seguir: 

 

QUADRO 31 – DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DISTRIBUÍDOS CONFORME 

AS NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 
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NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 
Subgrupo Definição Diagnóstico Definição CIPE, 2011 

Religiosidade/ 

Espiritualidade 

Necessidade 

inerente aos seres 

humanos que se 

vincula aos fatores 

necessários para o 

estabelecimento 

de uma relação 

entre a pessoa e 

um ser ou entidade 

superior com o 

objetivo de sentir 

bem estar 

espiritual. 

Lembrando que 

espiritualidade não 

é o mesmo que 

religião. 

- Crença Espiritual 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Crença Religiosa 

Convicção pessoal e 

disposição para reter e 

abandonar ações levando 

em conta os princípios da 

vida que prevalecem, 

integram e transcendem a 

natureza biológica e 

psicossocial 

 

Convicção pessoal e 

disposição para reter e 

abandonar ações levando 

em conta as opiniões 

religiosas e princípios, fé 

religiosa que prevalece, 

integra e transcende a 

natureza biológica e 

psicossocial 

 

Validação das declarações de Diagnósticos de Enfermagem baseada na opinião de 

especialistas. 

A discussão da literatura possibilitou a elaboração de 75 diagnósticos de 

enfermagem, os quais foram apresentados aos 8 especialistas participantes da pesquisa. Os 

participantes apresentaram uma média de tempo de formação de 22,6 anos, com uma 

média de atuação em nefrologia de 13,8 anos. Dos 8 participantes, 1 possui doutorado, 2 

possuem mestrado e os outros 5 possuem especialização em nefrologia. Dos participantes, 

5 já publicaram na área nefrológica e apenas 2 responderam que já trabalharam com 

Sistematização da Assistência de Enfermagem na prática clínica.  

Da avaliação dos pesquisados, quanto à pertinência dos diagnósticos de 

enfermagem apresentados, surgiu o seguinte resultado, conforme apresentado no gráfico 1:  
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GRÁFICO 1 – ÍNDICE DE CONCORDÂNCIA DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

O gráfico 1 demonstra que 50 diagnósticos de enfermagem apresentaram um Índice 

de Concordância = 1; 19 apresentaram um IC = 0,875; 3 obtiveram um IC = 0,75; 2 

obtiveram um IC = 0,625; 1 diagnóstico obteve IC = 0,5 e também 1 diagnóstico obteve IC 

= 0,375. 

Foram considerados válidos os diagnósticos de enfermagem que apresentaram um 

IC≥0,8, ou seja 68 (90%) dos 75 diagnósticos levantados. O alto número de diagnósticos 

válidos se deu, provavelmente, em função da metodologia utilizada para o alcance dos 

mesmos, uma vez que sua composição foi formulada a partir de uma revisão de literatura 

pertinente ao tema. 

Dos diagnósticos que não obtiveram IC≥0,8, a Inflamação Crônica, a Sonolência e 

o Risco para Desidratação Hipertônica encontram-se bem descritos na literatura. O doente 

renal crônico apresenta elevado nível de proteína C-reativa e interleucina-6, citocinas que 

são mediadores essenciais na resposta inflamatória. Os principais fatores associados a esta 

elevação são o acúmulo de toxinas urêmicas, a perda da função excretora dos rins e a 

biocompatibilidade da membrana do aparelho de diálise. Este estado inflamatório crônico 

tem repercussão direta sobre o estado de morbidade e mortalidade do doente
1
. O 

diagnóstico Inflamação Crônica obteve um IC=0,75, ou seja, dos 8 avaliadores 2 

descordaram quanto a sua pertinência. 

50
66%

19
25%

3
4%

2
3%

1
1%

1
1%

Índice de Concordância

1

0,875

0,75

0,625

0,5

0,375
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A anemia no renal crônico, causada por um déficit na produção de eritropoetina e 

na disponibilidade de ferro, é responsável pela redução do oxigênio circulante o que 

provoca, além da fadiga, sonolência no paciente
87,88

. Este diagnóstico apresentou um 

IC=0,75, ou seja, dos 8 avaliadores 2 descordaram quanto a sua pertinência. 

O renal crônico vive no limiar da ingestão líquida, seu excesso provoca o acúmulo 

de líquido corporal e sua escassez pode provocar uma desidratação hipertônica devido à 

incapacidade do rim em concentrar a urina
1
. Portanto, as orientações de enfermagem 

quanto a ingestão de líquido deve levar em consideração esta possibilidade. Este 

diagnóstico apresentou um IC= 0,62, ou seja, dos 8 avaliadores 3 descordaram da sua 

pertinência.  

Os diagnósticos Risco para Concentração Comprometida (IC=0,75), Habilidade 

para comunicar pela fala em Risco (IC=0,5) e Risco para Memória Comprometida (0,37), 

surgiram a partir da discussão do estado urêmico vivenciado pelo renal crônico. Nele, o 

elevado nível de uréia no sangue compromete as atividades neurológicas, incluindo a 

concentração e a memória
1,68

.  

O último diagnóstico desconsiderado pela equipe de avaliadores foi o Autocuidado 

Comprometido com um IC=0,62. No entanto, sentimentos de depressão, negação e baixa 

auto estima podem contribuir para uma depreciação do cuidado de si, praticado pelo renal 

crônico
102

. 

Algumas Necessidades Humanas Básicas não foram pontuadas a partir da revisão 

de literatura realizada. No entanto, a vivência com pacientes renais crônicos bem como a 

observação de alguns participantes da pesquisa determinaram a sugestão de outros 

diagnósticos de enfermagem. Foram formulados 7 novos diagnósticos, conforme quadro a 

seguir. Estes, contudo, não foram submetidos à reanálise pelos especialistas. 

 

QUADRO 32 – NOVOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

Subgrupo Definição Diagnóstico Definição CIPE, 2011 

Percepção dos 

Órgãos dos 

Sentidos 

Necessidade de 

percepção do 

meio, utilizando 

os estímulos 

nervosos, assim é 

possível interagir 

com os outros e 

com o meio 

Paladar Comprometido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato Comprometido 

Comprometimento da 

Percepção Sensorial: 

Faculdade para degustar 

devido a respostas a 

estímulos dos órgãos 

gustativos, capacidade 

para saborear alimento e 

bebida. 

 

Comprometimento da 
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ambiente. Percepção Sensorial: 

Faculdade para sentir 

devido a respostas a 

estímulos dos órgãos 

táteis, capacidade para a 

orientação pelo toque e 

pressão dos órgãos táteis 

no tegumento. 

 

Eliminação Necessidade de 

eliminação das 

substâncias 

indesejáveis ou 

excessivas ao 

organismo, 

mantendo a 

homeostase 

corporal. 

Padrão de Eliminação 

Urinária comprometido 

Comprometimento no 

padrão de Eliminação. 

Recreação e lazer Necessidade de 

entretenimento, 

diversão e 

distração. 

Papel de Lazer 

comprometido 

Papel no processo de lazer 

comprometido 

Amor e aceitação Necessidade de ter 

sentimentos e 

emoções em 

relação ao outro, 

com o objetivo de 

ser aceito em 

grupos e em 

família.  

Risco de Isolamento Social 

 

 

Risco de Solidão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status Comprometido 

 

 

Emoção Negativa: 

Sentimentos de não 

pertencer, isolamento 

emocional, sentimento de 

ser excluído, sentimento 

de melancolia e tristeza 

associado a falta de 

companhia, simpatia e 

amizade acompanhado de 

sentimentos de 

insignificância, vazio, 

retraimento, baixa auto-

estima. 

 

 

 

Segurança 

Emocional 

Necessidades de 

confiar nos outros 

nos sentimentos 

que os outros 

possuem em 

relação a si, 

sentindo-se seguro 

emocionalmente 

Aceitação Prejudicada Coping: Reduzir ou 

eliminar barreiras, 

apreensões ou tensões 

 

O rol de diagnósticos construído foi composto por 76 diagnósticos de enfermagem, 

no entanto 7 deles não  foram validados pelo grupo de especialistas. Acatando a sugestão 
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do grupo mais 7 novos diagnósticos foram formulados. Dos 28 subgrupos das 

Necessidades Humanas Básicas, 24 foram contemplados com Diagnósticos de 

Enfermagem. Foi construído, portanto, um conjunto de declarações bastante abrangente 

que poderá subsidiar uma assistência de enfermagem mais integral ao paciente renal 

crônico.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conjunto de diagnósticos de enfermagem que surgiu da pesquisa Diagnósticos de 

Enfermagem para Portadores de Doença Renal Crônica foi construído a partir de uma 

vasta pesquisa bibliográfica, da utilização das regras propostas pela Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem para composição dos diagnósticos e pela 

fundamentação teórica das Necessidades Humanas Básicas. 

Quanto ao objetivo geral deste estudo, que propunha a criação de um rol de 

diagnósticos de enfermagem pertinentes a doença renal crônica, este foi alcançado com a 

apresentação de 75 diagnósticos de enfermagem, dos quais 68 passaram pelo processo de 

validação de conteúdo, sendo aprovado pelos especialistas. Além destes, mais 7 

diagnósticos foram sugeridos pelos mesmos.  

Através da Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta foi possível 

distribuir os diagnósticos de enfermagem nas categorias psicobiológicas, psicossociais e 

psicoespirituais, abrangendo o indivíduo na sua totalidade, de forma que não apenas as 

repercussões biológicas da patologia fossem identificadas, mas também as repercussões 

familiares e sociais.  

Quanto aos objetivos específicos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica referente 

à temática que identificou os dados empíricos e subsidiou essa construção. Em seguida, as 

declarações de diagnósticos foram elaboradas de acordo com as regras propostas pela 

Classificação Internacional para a Prática da Enfermagem – CIPE, que também contribuiu 

com uma linguagem clara, objetiva e amigável aos participantes da pesquisa, que não 

costumavam utilizá-la em sua prática diária.  

A validação de conteúdo das declarações propostas foi possível utilizando-se a 

metodologia definida, de maneira que 90% dos diagnósticos de enfermagem formulados 

obtiveram um índice de concordância ≥ 0,8. Esta concordância demonstrou que, apesar de 

não registrarem formalmente o processo de enfermagem, os diagnósticos de enfermagem 

fazem parte do dia a dia profissional dos participantes da pesquisa. Estes, além de 

responderem ao questionário, também fizeram sugestão para a inclusão de novos 

diagnósticos.  
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Tal inclusão consistiu na principal limitação do estudo. Pois, apesar de constarem 

neste trabalho, os novos diagnósticos não foram submetidos a uma nova validação pelos 

participantes da pesquisa. 

Para continuidade deste estudo, recomenda-se que estes diagnósticos formulados 

possam ser validados clinicamente, através da realização da consulta de enfermagem. 

Também é recomendável a proposição e validação das intervenções e dos resultados, 

completando o processo de enfermagem. Ou seja, a construção de um catálogo CIPE e sua 

validação clínica são lacunas a serem preenchidas em futuras pesquisas. 

A padronização da linguagem utilizada nos diagnósticos de enfermagem deve ser 

estimulada na assistência, pois sua realização favorece o registro sistemático das ações de 

enfermagem, subsidia uma prática baseada em evidências, possibilita a mensuração e 

avaliação dos cuidados prestados e consequentemente contribui para uma melhoria na 

qualidade do serviço. Por outro lado, o paciente renal crônico, tão múltiplo e complexo, 

poderá se beneficiar de uma assistência integral tendo suas necessidades atendidas de 

maneira mais ampla e estruturada. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

A pesquisa intitulada “Diagnósticos de Enfermagem para Doença Renal Crônica” 

está sendo desenvolvida pela enfermeira Sílvia Maria de Sá Basilio Lins, aluna do 

Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial – EEAC – UFF, sob orientação da 

Profª Dra. Fátima Helena do Espírito Santo e Co-orientação da Profª Dra Patrícia dos 

Santos Claro Fuly. 

O objetivo deste estudo é levantar os Diagnósticos de enfermagem pertinentes à 

Doença Renal Crônica na ultima fase de sua progressão, o estágio 5 da doença. A 

finalidade deste trabalho é contribuir para a construção de nomenclaturas que integram o 

conhecimento científico e prático da profissão. E desta forma, favorecer o registro 

sistemático das ações de enfermagem, permitindo assim a mensuração e avaliação da 

prática profissional.  

Solicitamos a sua participação na pesquisa para responder ao instrumento que 

mensura a sua concordância ou discordância com as declarações propostas. Bem como, 

solicitamos sua autorização para publicação dos dados deste estudo em eventos da área de 

saúde ou revistas científicas, mantendo seu nome em sigilo. 

Salientamos que sua participação é voluntária e, portanto, o senhor/a senhora não é 

obrigado a fornecer qualquer informação ao pesquisador. Após aceitar participar deste 

estudo, poderá desistir em qualquer momento da pesquisa sem qualquer prejuízo.  Os 

pesquisadores estão à disposição para maiores esclarecimentos sempre que julgue 

necessário. 

Diante do exposto, eu ______________________________________________ 

declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu consentimento para participar da 

pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia deste 

documento. 

Niterói,______de____________de____________ 

________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

_________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
Endereço do pesquisador responsável:Rua Bento Lisboa, N 120 Bl 02 Apt 1110 Catete, Rio de Janeiro, fone: 

34398360/silviamarialins@gmail.com 

  

mailto:34398360/silviamarialins@gmail.com
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APÊNDICE B 

INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM PARA DOENÇA RENAL 

CRÔNICA NO ESTÁGIO 5 DE SUA EVOLUÇÃO. 

 

Estão presentes aqui as declarações de Diagnósticos de enfermagem construídas para os 

doentes renais crônicos na fase 5 da patologia, quando já se faz necessário a utilização de 

uma terapia renal substitutiva. Os diagnósticos foram distribuídos de acordo com as 

Necessidades Humanas Básicas afetadas.  

Você recebeu, junto com este instrumento, uma lista na qual constam as definições dos 

diagnósticos para que possa esclarecer qualquer dúvida quanto ao seu significado.  

Ao ler cada declaração, você deverá avaliar se sua aplicação é pertinente ao doente renal 

crônico terminal (responda Sim) ou não é pertinente ao doente renal crônico terminal 

(responda Não) 

 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

 

1-Regulação Neurológica 

Necessidade de preservação ou restabelecimento do sistema nervoso, tendo por objetivo 

manter a coordenação e o controle das atividades do corpo, além de alguns aspectos do 

comportamento. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Habilidade para comunicar pela fala em Risco   

- Risco para Inquietação   

- Risco para Cognição Comprometida   

- Risco para Memória Comprometida   

- Risco para Concentração Comprometida   

- Dor óssea   

 

2-Percepção dos Órgãos dos Sentidos 

Necessidade de percepção do meio, utilizando os estímulos nervosos, assim é possível 

interagir com os outros e com o meio ambiente. 
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3-Oxigenação 

Necessidade de obtenção de oxigênio por meio da ventilação, da difusão de oxigênio e 

dióxido de carbono pelos alvéolos e pelo sangue, necessidade de transporte de oxigênio 

para os tecidos periféricos bem como da remoção de dióxido de carbono destes e 

necessidade de regulação da respiração com o objetivo de produção de energia e 

manutenção da vida. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Risco para Dispnéia   

- Dispnéia   

 

4-Regulação Vascular 

Necessidade de transporte de nutrientes vitais, através do sangue, para os tecidos, 

removendo destes as substâncias desnecessárias. Tem, por objetivo, a manutenção da 

homeostase dos líquidos corporais e a sobrevivência do organismo. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Pressão sanguínea alta     

- Freqüência cardíaca comprometida   

- Risco para arritmia   

- Risco para Dor isquêmica   

- Débito cardíaco aumentado   

- Perfusão Tissular Comprometida   

 

5-Regulação Térmica 

Necessidade de manutenção da temperatura central entre 36° e 37,3°C, mantendo um 

equilíbrio entre produção e perda de energia térmica. 

 

6-Hidratação 

Necessidade de manutenção de um bom nível de líquidos corporais, composto 

principalmente pela água, objetivando favorecer o metabolismo corporal. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Baixa Diurese    

- Edema periférico   

- Risco para Desidratação hipertônica   

- Retenção hídrica    

- Volume de Líquido Comprometido   

- Acidose Metabólica   

- Hipercalemia   

- Hipernatremia   

- Hiperfosfatemia   
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- Hipocalcemia   

- Hiperglicemia   

- Sede moderada a severa   

 

7-Alimentação 

Necessidade de obtenção dos alimentos, a fim de nutrir o corpo e manter a vida. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Vômitos   

- Náuseas   

- Apetite Comprometido   

- Status Nutricional Negativo   

- Ingestão de alimentos comprometida    

- Malnutrição   

 

8-Eliminação 

Necessidade de eliminação das substâncias indesejáveis ou excessivas ao organismo, 

mantendo a homeostase corporal. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Risco para Obstipação   

 

9-Integridade Física 

Necessidade de manutenção da elasticidade, sensibilidade, vascularização, umidade e 

coloração do tecido epitelial, subcutâneo e mucoso, objetivando a proteção do corpo. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Pele seca   

- Membrana mucosa seca   

- Prurido   

- Risco para escoriação   

- Risco para tecido mole comprometido   

 

10-Atividade Física 

Necessidade de movimentação intencional, através do uso da capacidade de controle e 

relaxamento dos grupos musculares, com objetivo de evitar lesões tissulares, exercitar-se, 

trabalhar, entre outros. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Fadiga   
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11-Cuidado Corporal 

Necessidade de preservação do asseio corporal, através de ações deliberadas, responsáveis 

e eficazes. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Auto-cuidado comprometido   

 

12-Segurança Física/Meio ambiente 

Necessidade de manutenção do meio ambiente livre de agentes agressores, com objetivo de 

preservar a integridade psicobiológica. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Segurança em risco   

- Risco para Fratura   

- Risco para Queda   

- Risco aumentado de Morte    

- Risco de Suicídio   

- Risco para Comportamento Auto-destrutivo   

 

13-Sexualidade 

Necessidade de integrar aspectos somáticos, emocionais, intelectuais e sociais do ser, com 

o objetivo de obter prazer através do ato sexual com um parceiro ou parceira e com isso 

procriar. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Risco para Comportamento Sexual Comprometido   

- Risco para Satisfação Conjugal Comprometida   

 

14-Regulação: crescimento celular 

Necessidade de multiplicação celular e crescimento tecidual dentro dos padrões da 

normalidade, com o objetivo de crescimento e desenvolvimento. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Inflamação Crônica   

- Risco para Infecção   

 

15- Sono e Repouso 

Necessidade de conciliar o sono e as atividades de repouso a fim de restabelecer as 

atividades metabólicas do organismo. 
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DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Sonolência   

 

16-Terapêutica 

Necessidade de buscar auxílio profissional para promover, manter e recuperar a saúde. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Regime Dietético Comprometido   

- Não aderência ao Regime   

 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

 

1-Comunicação 

Necessidade de enviar e receber mensagens, utilizando a linguagem verbal e não verbal. 

Buscando, desta forma, interagir com ou outros. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Ato de Comunicação Familiar Prejudicado   

 

2-Gregária e lazer 

Necessidade de realizar trocas sociais, através da interação com os outros. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Crise Familiar   

- Família Disfuncional   

- Processo Familiar Comprometido   

 

3-Recreação e lazer 

Necessidade de entretenimento, diversão e distração. 

 

4-Segurança emocional 

Necessidade de confiar nos outros, nos sentimentos que os outros possuem em relação a si, 

sentindo-se seguro emocionalmente. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Insegurança   
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- Medo   

- Negação   

- Baixa confiança no serviço de saúde   

 

5-Amor e aceitação 

Necessidade de ter sentimentos e emoções em relação ao outro, com o objetivo de ser 

aceito em grupos e em família. 

 

6-Auto-estima, autoconfiança e auto-respeito 

Necessidade de sentir-se capaz para enfrentar os desafios que a vida propõe. Ter confiança, 

respeito e valorizar-se a si próprio. Reconhecer-se enquanto merecedor de amor e 

felicidade. Capacidade de perceber-se como o centro vital da própria existência. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Stress   

- Stress do Cuidador   

- Angústia   

- Sofrimento   

 

7-Liberdade e participação 

Necessidade de agir de acordo com os seus próprios valores, respeitando, porém, as regras 

impostas pela vida em sociedade. Necessidade de preservação da autonomia. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Processo de Tomada de Decisão Familiar Comprometido   

- Baixa Autonomia   

- Risco para Baixa Força de Vontade   

- Auto controle comprometido   

 

8-Educação para saúde/ aprendizagem 

Necessidade de adquirir conhecimentos e habilidades para manutenção de uma vida 

saudável. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Adaptação Comprometida   

- Baixo Conhecimento em Saúde   

 

9-Auto-realização 



113 
 

Necessidade de conseguir aquilo que foi planejado e pensado para si próprio, através do 

uso de suas capacidades físicas, mentais, emocionais e sociais. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Risco para Rendimento Familiar Comprometido   

- Baixa Auto-Estima   

 

10-Espaço 

Necessidade de manutenção da sua privacidade e individualidade, expandido ou retraindo 

o espaço físico em que se encontra. 

 

11-Criatividade 

Necessidade de criar, ter idéias, produzir coisas novas. 

 

NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 
 

Religiosidade/Espiritualidade 

Necessidade inerente aos seres humanos que se vincula aos fatores necessários para o 

estabelecimento de uma relação entre a pessoa e um ser ou entidade superior com o 

objetivo de sentir bem estar espiritual. Lembrando que espiritualidade não é o mesmo que 

religião. 

DIAGNÓSTICO 

 

SIM NÃO 

- Crença Espiritual   

- Crença Religiosa   

 

Este espaço é reservado para que você faça sugestão de algum diagnóstico ou evidência 

clínica que não tenha sido contemplado neste instrumento: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

Definições dos Diagnósticos de enfermagem com base na Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem - CIPE®, 2011.  

DIAGNÓSTICO DEFINIÇÃO 
- Habilidade para comunicar pela fala em 

Risco 

Possibilidade de apresentar dificuldade na habilidade para comunicar pela fala. 

- Risco para Inquietação Possibilidade de apresentar Hiperatividade: sensação de intranqüilidade, 

cansaço, e formigamento profundo nos músculos, algumas vezes associado a 

fasciculação muscular e sensação de picadas dolorosas. 

- Risco para Cognição Comprometida Possibilidade de apresentar Comprometimento no Processo Psicológico: 

Processo intelectual envolvendo todos os aspectos da percepção, pensamento, 

raciocínio e lembranças. 

- Risco para Memória Comprometida Possibilidade de apresentar Comprometimento no Processo Psicológico: Atos 
mentais pelos quais as sensações, impressões e idéias são estocadas e 

lembradas; registro mental, retenção e lembrança de experiências passadas, 

conhecimentos, idéias sensações e pensamentos.  

- Risco para Concentração Comprometida Possibilidade de apresentar Comprometimento na Cognição: Foco da atenção e 

atividade mental para o processo de armazenar ou recordar do conhecimento 

 

- Dor óssea Dor musculoesquelética: leve a moderado desconforto proveniente do 
periósteo. 

- Risco para Dispnéia Possibilidade de desenvolvimento de um Processo do Sistema Respiratório 

Comprometido: Movimento forçado de ar para dentro e para fora dos pulmões, 
encurtamento da respiração, associado à insuficiência de oxigênio no sangue 

circulante, sensação de desconforto e ansiedade. 

- Dispnéia Processo do Sistema Respiratório Comprometido: Movimento forçado de ar 

para dentro e para fora dos pulmões, encurtamento da respiração, associado à 

insuficiência de oxigênio no sangue circulante, sensação de desconforto e 

ansiedade. 

- Pressão Sanguínea Alta Pressão: força de circulação do sangue na parede dos vasos elevada. 

- Freqüência cardíaca comprometida Alteração no índice da freqüência normal do coração. 

- Risco para arritmia Possibilidade de desenvolver um Processo Cardíaco Comprometido: Variação 
do ritmo normal de contração atrial e ventricular do miocárdio. 

- Risco para Dor isquêmica Possibilidade de desenvolver Dor vascular: sensação de dor originada devido a 

fornecimento reduzido de sangue periférico, associado a doença vascular 
periférica, diminuição da corrente sanguínea associada a aparelhos ortopédicos 

ou outros objetos apertados, suprimento sanguíneo insuficiente tal como 

doenças arteriais oclusivas, trauma cirúrgico; a dor isquêmica é muitas vezes 
descrita como intensa e excritunante. 

- Débito cardíaco aumentado Elevação no Status Cardíaco: Quantidade de sangue ejetado do ventrículo 

esquerdo, por minuto. 

- Perfusão Tissular Comprometida Comprometimento  no Processo Vascular de Circulação do sangue através dos 
tecidos periféricos para transporte do oxigênio, fluidos e nutrientes a nível 

celular, associado com a temperatura da pele e coloração, diminuição do pulso 

arterial, alterações na pressão arterial sanguinea, cicatrização de feridas e 
crescimento de pelos do corpo. 

- Baixa Diurese  Processo do Sistema Urinário com volume de diurese abaixo da normalidade. 

- Edema periférico Edema localizado nas extremidades. 

- Risco para Desidratação hipertônica Possibilidade de apresentar Desidratação: Condição de perda de fluidos 

corporais onde a perda de água excede a de eletrólitos, ou a entrada de 
eletrólitos excede a entrada de água, tais como erros na administração de leite 

em pó, ou nutrição parenteral misturada com muitos poucos fluidos, ou em 

casos de ingestão prolongada de proteínas, acompanhada por muita sede, bom 
turgor, pele cinzenta, seca e com muitas rachaduras, pele fina, membranas 

mucosas ressecadas, ausência de lágrimas e salivação, irritabilidade e confusão 

com acentuada letargia com extrema hiper-irritabilidade na estimulação. 

- Retenção hídrica  Processo do Sistema Regulador Comprometido: Condição de retenção de 

fluidos corporais nos espaços tissulares, associada a alteração do equilíbrio de 

eletrólitos, edema do tecido corporal, efusão, aumento de peso, respiração 

encurtada, agitação e alterações do estado mental.  

- Volume de Líquido Comprometido Comprometimento no Status Nutricional: Soma dos processos corporais e 

mecanismos homeostáticos envolvidos na regulação da retenção e eliminação 

de fluidos corporais tais como a quantidade e equilíbrio de água e eletrólitos 
nos compartimentos intracelulares do corpo. 

- Acidose Metabólica Desenvolvimento de um Desequilíbrio de líquido ou eletrólito. 
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- Hipercalemia Desenvolvimento de um Desequilíbrio de líquido ou eletrólito. 

- Hipernatremia Desenvolvimento de um Desequilíbrio de líquido ou eletrólito. 

- Hiperfosfatemia Desenvolvimento de um Desequilíbrio de líquido ou eletrólito. 

- Hipocalcemia Desenvolvimento de um Desequilíbrio de líquido ou eletrólito. 

- Hiperglicemia Desenvolvimento de um Desequilíbrio de líquido ou eletrólito. 

- Sede Moderada a Severa Intensa necessidade de satisfazer uma Percepção: Sensação de desejo para 

beber água ou outro fluido relacionada com boca e garganta, membrana 
mucosa seca na boca e garganta.   

- Vômitos Processo do sistema gastrointestinal comprometido: expulsão ou retorno a 

boca de alimentos transformados ou de conteúdo gástrico através do esôfago e 
para fora da boca.  

- Náuseas Percepção comprometida: Sensação de enjôo com tendência para vomitar, 

sensação desagradável vagamente relacionada com o epigastro e o abdome, 

agradava pelo sabor e pelo cheiro. 

- Apetite Comprometido Comprometimento do Status: sensação de desejo para satisfazer necessidades 

corporais por nutrientes ou por determinados tipos de alimentos. 

- Status Nutricional Negativo Status: peso e massa corporal com relação a ingestão de específicos nutrientes, 
estimados de acordo com a altura, estrutura corporal e idade apresentando 

comprometimento negativo . 

- Ingestão de alimentos comprometida  Comprometimento do Processo de adquirir nutrientes tais como proteínas, 

minerais, carboidratos, gordura, vitaminas necessárias para o crescimento, 
funcionamento normal e manutenção da vida. 

- Malnutrição Processo do sistema regulador comprometido: Condição de nutrição pobre 

devida à ingestão desbalanceada ou insuficiente qualidade de nutriente, 
associada a dieta pobre, prejuízo na absorção, associadas a doenças que afetam 

a utilização de alimentos ou nutrientes.   

- Risco para Obstipação Possibilidade de desenvolver Processo do Sistema Gastrointestinal 

Comprometido: diminuição da passagem de fezes acompanhada pela 
dificuldade ou incompleta passagem de fezes; passagem de fezes 

excessivamente seca e endurecida. 

- Pele seca Pele comprometida: epiderme dura, escamada, ou empoeirada, baixa umidade 
com risco de rachaduras, sobretudo nas mãos, pés e saliências ósseas 

proeminetes. 

- Membrana mucosa seca Membrana mucosa comprometida: diminuição da umidade devido a 

desidratação ou doença. 

- Prurido Percepção comprometida: sensação de formigamento irritante, sensação 

cutânea seguida de impulso para coçar a pele e couro cabeludo. 

- Risco para escoriação Possibilidade de desenvolver Ferida traumática: abrasão da pele e derme com 
dor, sangramento e dor até a formação de crosta.  

- Risco para tecido mole comprometido Possibilidade de comprometimento do tecido corporal, pela calcificação destas 

partes. 

- Fadiga Emoção negativa: Sensação de diminuição da força e resistência, exaustão, 
cansaço mental ou físico, indiferença para menor capacidade de trabalho físico 

ou mental. 

- Auto-cuidado comprometido Comprometimento em cuidar do que é preciso para se manter, assegurar a 

sobrevivência e lidar com necessidades básicas individuais e íntimas e 
atividades da vida diária. 

- Segurança em risco Possibilidade de colocar-se em perigo. Papel: estar seguro, livre de perigo, 

risco ou lesão. 

- Risco para Fratura Risco para apresentar um Processo do Sistema Musculoesquelético 
Comprometido: Falta de movimento de parte do corpo associada à lesão 

traumática de um osso, quebra de continuidade do tecido do osso, gravidade da 

fratura associada a estrutura óssea, parte do osso e natureza da fratura.  

- Risco para Queda Risco para apresentar um evento ou episódio de queda. 

- Risco aumentado de Morte  Evento com maior risco de acontecimento em função das comorbidades 

apresentadas. 

- Risco de Suicídio Possibilidade de praticar uma atividade destrutiva que conduza a própria 

morte. 

- Risco para Comportamento Auto-

destrutivo 

Possibilidade de realizar atividades por iniciativa própria com o propósito de 

se ferir ou causar dano, violência direcionada contra si mesmo. 

- Risco para Comportamento Sexual 

Comprometido 

Possibilidade de comprometimento da função sexual em função indisposição 

para o ato sexual. 

- Risco para Satisfação Conjugal 

Comprometida 

Possibilidade de comprometimento do contínuo preenchimento dos desejos, 

emoção de gratidão ou ratificação entre parceiros conjugais ou casais em uma 
família. 

- Inflamação Crônica Processo patológico crônico associado a Doença Renal Crônica. 

- Risco para Infecção Possibilidade de desenvolver um Processo Patológico: invasão do corpo por 

microorganismos patogênicos que se reproduzem e multiplicam, originando 
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doenças por lesão celular local, secreção de toxina ou reação antígeno-

anticorpo.  

- Sonolência Consciência comprometida: Torpor ruim e adormecimento não natural. 

- Regime Dietético Comprometido Dificuldade de manutenção do regime dietético prescrito. 

- Não aderência ao Regime Não seguimento de instruções, não complacência com o regime de tratamento, 

não tomar medicações conforme prescrição, não realizar modificações 

necessárias ao estilo de vida. 

- Ato de Comunicação Familiar 

Prejudicado 

Comprometimento da troca de informações entre familiares 

- Crise Familiar Desequilíbrio mental, social ou na estabilidade econômica de um grupo, com 

alteração na sua função normal e dificuldade em solucionar problemas e 

comunicar, em reconhecer mudanças, usar recursos internos e externos para 
reconhecer situações de mudança. 

- Família Disfuncional Família incapaz de obter as funções familiares e tarefas. Alteração dos papéis 

familiares, falta de objetivos familiares, incapacidade de reconhecer a 
necessidade de ajuda, incapacidade de lidar com tensões, stress e crise, 

negligência do lar, desconfiança e desesperança. 

- Processo Familiar Comprometido Comprometimento das contínuas interações ou padrões de relacionamento 

entre os membros da família. 

- Insegurança Emoção negativa: sentimento de incerteza, falta de confiança, inadequação, 

timidez, comportamento estranho, desistir ou mudar de opinião quando 

confrontado com a opinião dos outros. 

- Medo Emoção Negativa: Sentimento de ameaça, perigo ou angústia com causa 
conhecida ou desconhecida, acompanhado as vezes de luta psicológica ou 

resposta de fuga. 

- Negação Evitar ou não reconhecer o conhecimento ou significado de um evento a fim 
de minimizar a ansiedade ou conflito. 

- Baixa confiança no serviço de saúde Diminuição do sentimento de confiança e bondade do serviço de saúde. 

- Stress Sentimento de estar tenso e ansioso, incapaz de funcionar física e 

mentalmente, sentimento de desconforto associado com experiência 

desprazeirosa. 

- Stress do Cuidador Stress próprio da pessoa responsável pelo cuidado do doente. 

- Angústia Emoção Negativa: sentimento de dor intensa e severa, tristeza e angústia. 

- Sofrimento Emoção Negativa: Sentimentos prolongados de enorme tristeza, associados a 

martírios e a necessidade de tolerar condições devastadoras, tais como 

sintomas físicos crônicos, como dor, desconforto ou danos, estresse 
psicológico crônico, má reputação ou injustiça. 

- Processo de Tomada de Decisão Familiar 

Comprometido 

Processo mental para determinar o curso de uma ação baseada na informação 

relevante, potenciais conseqüências de cada alternativa e recursos 
comprometido. 

- Baixa Autonomia Diminuição do Status de auto-governança e auto-direcionamento. 

- Risco para Baixa Força de Vontade Possibilidade de Diminuição da disposição para reter ou abandonar ações, 

controlar ou não impulsos, levando em conta atitudes da vontade, intenções e 

inclinações. 

- Auto controle comprometido Comprometimento da disposição adquirida para cuidar do que é necessário 

para manter-se , conservar-se ativo, lidar com as necessidades básicas e 

íntimas da vida. 

- Adaptação Comprometida Capacidade de gerenciamento da nova condição de saúde comprometida. 

- Baixo Conhecimento em Saúde Pouco conhecimento sobre os problemas comuns de saúde, práticas de saúde e 
disponibilidade de serviços, habilidade de reconhecer sinais e sintomas de 

doenças e compartilhar a informação com pessoas importantes do convívio. 

- Risco para Rendimento Familiar 

Comprometido 

Risco para comprometer o salário ou outras fontes de dinheiro usado para 
cobrir despesas familiares. 

- Baixa Auto-Estima Diminuição da estima por si própria. 

- Crença Espiritual Convicção pessoal e disposição para reter e abandonar ações levando em conta 
os princípios da vida que prevalecem, integram e transcendem a natureza 

biológica e psicossocial. 

- Crença Religiosa Convicção pessoal e disposição para reter e abandonar ações levando em conta 
as opiniões religiosas e princípios, fé religiosa que prevalece, integra e 

transcende a natureza biológica e psicossocial. 
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APÊNDICE D - Artigos selecionados na base de dados LILACS. 
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Qualidade de Vida 
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