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RESUMO 

Objetivos: construir um instrumento para aplicação do processo de enfermagem para 

pacientes hospitalizados em unidades cardiológicas; treinar os enfermeiros destas 

unidades para o uso do instrumento e; avaliar a qualidade dos registros antes e após o 

treinamento por meio do Quality of Diagnosis, Interventions and Outcomes (Q-DIO). 

Métodos: Trata-se de um estudo quase-experimental que avaliou os registros de 

enfermagem de prontuários de pacientes de unidades cardiológicas, de um hospital 

universitário na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Foi realizado em duas fases: a  

elaboração do instrumento para aplicação do processo de enfermagem para os 

pacientes com distúrbios cardiológicos hospitalizados, baseado na linguagem 

padronizada NANDA-I, NIC E NOC (NNN) baseada em uma revisão integrativa 

sobre registros de enfermagem para pacientes com doenças cardiovasculares e na 

sequência  foi realizado um treinamento com enfermeiros das unidades cardiológicas 

sobre registro de enfermagem e uso do instrumento. O Q-DIO foi aplicado para 

avaliação da qualidade dos registros antes e após o treinamento. Resultados: O 

instrumento elaborado possibilitou o registro de enfermagem pautado nos domínios da 

NANDA-I e a  seleção dos diagnósticos,  intervenções e resultados foi de acordo com 

a literatura. O treinamento foi realizado com enfermeiros das unidades cardiológicas e 

proporcionou uma troca de experiências teórico-práticas positivas. Após o treinamento 

com os enfermeiros sobre o uso de linguagens padronizadas NNN e o uso do 

instrumento, o escore total do Q-DIO aumentou no momento pós-intervenção 

(14,8±5,7vs.29,0±10,5; p=0,003). Conclusão: A qualidade dos registros foi 

considerada satisfatória após treinamento e utilização do instrumento para aplicação 

do processo de enfermagem, no entanto, são necessárias mais pesquisas experimentais 

sobre o processo de enfermagem e sobre a qualidade do registro de enfermagem 

principalmente referente às intervenções de enfermagem. 

Palavras-chave: doenças cardiovasculares, processo de enfermagem, diagnósticos de 

enfermagem e registros de enfermagem 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Goals: to build an instrument for the application of the nursing process for 

hospitalized patients in cardiac units; to train nurse of these units for the use o the 

instrument and; to assess the quality of the records before and after the treatment 

through the Quality of Diagnosis, Interventions and Outcomes (Q-DIO). Methods: It 

is a quasi-experimental study that evaluated the nursing records of patients of cardiac 

units of an academic hospital in the city of Rio de Janeiro/RJ. It was performed in two 

phases: the elaboration of the instrument for the application of the nursing process for 

hospitalized patients with cardiac disorders based on a standardized language 

NANDA-I, NIC E NOC (NNN) based on a integrative revision about the nursing 

records for patients with cardiac diseases and in the sequence it was performed a 

training with nurses from cardiac units about the nursing records and the usage of the 

instrument. The Q-DIO was applied for the evaluation of the quality of the records 

before and after the training. Outcomes: The elaborated instrument enabled the 

nursing records based on NANDA-I domains and the diagnosis selection, 

interventions and results was according to the literature. The training was performed 

with nurses from cardiac units and provided a positive theoretical-practical exchange 

of experiences. After the training with the nurses about the use of the NNN 

standardized language and the use of the instrument, the total score of the Q-DIO 

increased in the post-intervention moment (14,8±5,7vs.29,0±10,5; p=0,003). 

Conclusion: The quality of the records was considered satisfactory, after training and 

the usage of the instrument for the application of the nursing process, however it is 

necessary to have more experimental research about the nursing process and about the 

quality of the nursing process mainly for the nursing interventions. 

Key words: cardiac diseases, nursing process, nursing diagnosis and nursing records 
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1.0 -Introdução 
1.1- Descrição da situação, do problema e da população-alvo 

 

 O registro das atividades de enfermagem é de extrema importância para que a 

assistência seja planejada, implementada e avaliada com qualidade, objetivando 

melhorar a segurança do paciente, atender as necessidades específicas de cada grupo 

humano, subsidiar a continuidade do cuidado de enfermagem, propiciar o 

compartilhamento de ações e tomadas de decisão em equipe multidisciplinar.1,3,4,5 

 Considerando a Resolução do COFEN nº 429/2012, que dispõe sobre o registro 

das ações profissionais, no prontuário do paciente e em outros documentos, resolve-se 

que, é responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem registrar, no 

prontuário do paciente e em outros documentos próprios, as informações inerentes ao 

processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho, necessários para 

assegurar a continuidade e a qualidade da assistência.2  

 No intuito de melhorar a qualidade dos cuidados diretos e indiretos e os registros 

das ações realizadas pelos enfermeiros para gerenciar, planejar, implementar e avaliar 

a assistência de enfermagem, bem como fornecer informações acerca da evolução do 

paciente para equipe multidisciplinar foram elaborados sistemas de linguagem 

padronizada (SLP). Os SLP organizam as informações de mais genéricas a mais 

específicas, utilizando a relação hierárquica ou de gênero-espécie entre os termos. 

Além de classificar e facilitar o acesso à informação visam, entre outros fins, 

representar conceitos, controlar significados distintos, favorecer a comunicação entre 

especialistas e outros públicos.2 

 Apesar de algumas linguagens padronizadas terem surgido ao longo das últimas 

três décadas, bem como diferentes tentativas de se estabelecer um método para 

organização e sistematização do cuidado, como o processo de enfermagem, os moldes 

reais da prática assistencial e gerencial ainda não utilizam como base o processo de 

enfermagem.3 
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 Algumas instituições hospitalares brasileiras já possuem e fazem ao longo dos 

anos múltiplas tentativas de fornecer recursos teóricos e estruturais para utilização do 

processo de enfermagem (PE), servindo como base para sistematização da assistência 

de enfermagem (SAE). Porém, o processo de enfermagem é contínuo, cíclico, 

necessita de múltiplas reavaliações e, muito dos estudos realizados nos últimos anos 

estão relacionados à identificação do problema (diagnóstico de enfermagem), 

relacionando as características definidoras para determinados grupos humanos em 

diferentes condições clínicas; estudos de intervenção onde as intervenções são testadas 

também em alguns grupos específicos, com diagnósticos de enfermagem, para 

pacientes que possuem uma determinada patologia ou condição clínica. São poucas as 

pesquisas que se concentram em avaliar o processo de cuidado como um todo, 

especialmente no que diz respeito aos resultados de enfermagem.1,3, 4. 

 Um estudo apresentou uma proposta de inclusão das etapas da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), por meio de registro eletrônico de dados clínicos 

dos pacientes internados no setor de terapia semi-intensiva do Hospital de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. O uso dos sistemas de classificação NNN 

possibilitou o registro das ações desenvolvidas pela enfermagem, por meio da 

elaboração da SAE eletrônica, evidenciando e especificando a abrangência do cuidado 

individualizado e constatando a melhoria do trabalho desenvolvido pela equipe de 

enfermagem.9 

 Outro estudo realizado em duas instituições de ensino superior públicas, no 

estado de Pernambuco, em 2014, com 60 acadêmicos de enfermagem do último 

período da graduação, objetivou identificar as condutas sobre as intervenções a partir 

do diagnóstico de enfermagem da NANDA-I e associação dos resultados de 

enfermagem perante as medidas de intervenção. Os resultados do estudo apontaram 

que 69% dos acadêmicos não elaboraram intervenções e 58% apresentaram resultados 

esperados de acordo com a Classificação de Resultados de Enfermagem (NOC). 

 Isso propõe a reflexão do quanto os profissionais de enfermagem têm sido 

formados sem o preparo adequado para o cumprimento de suas atribuições pautado no 



 
 

3 
   

conhecimento técnico-científico para prestar uma assistência sistematizada e, portanto, 

individualizada. 

 O presente estudo teve o objetivo geral de construir um instrumento para 

aplicação do processo de enfermagem para pacientes hospitalizados em unidades 

cardiológicas, treinar os enfermeiros destas unidades para uso do instrumento e avaliar 

a qualidade dos registros por meio do Quality of Diagnosis, Interventions and 

Outcomes (Q-DIO) antes e após o treinamento.  

 O Q-DIO é um instrumento utilizado para mensurar a qualidade dos registros de 

enfermagem e pode ser usado de diferentes formas e com objetivos distintos em 

pesquisas, ou seja, para comparar registros baseados ou não em linguagem 

padronizada, avaliar o efeito da implementação de programas educacionais e/ou para 

sistemas de auditoria na avaliação da qualidade da assistência de enfermagem.5 

 A ausência de avaliação do processo de enfermagem é tão significativa quanto o 

processo de enfermagem não ser utilizado. A avaliação consiste em determinar o 

progresso do paciente no sentido de alcançar os resultados identificados e monitorar a 

resposta do paciente e/ou eficiência e, eficácia das intervenções de enfermagem 

escolhidas, com o propósito de modificar o plano, sendo necessário fazer uma 

observação direta do paciente, entrevistas com o paciente e com outras pessoas 

significativas e/ou uma revisão no prontuário do paciente. 1-4,7,8. 

 Os pacientes com distúrbios cardiológicos necessitam de cuidado especializado 

pelos diferentes níveis de complexidade e especificidades, justificando registros de 

enfermagem de qualidade que incorporem todas as fases do processo de enfermagem. 

Para tal, deve-se destacar a situação social e familiar, a escolaridade, as perspectivas 

frente à hospitalização, crenças e valores, atividades de lazer, entre outros fatores que 

podem interferir direta ou indiretamente nos diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem.5,6 

 Esta pesquisa torna-se relevante pela possibilidade de proporcionar uma melhoria 

na qualidade da assistência de enfermagem, considerando que a aplicação do processo 

de enfermagem é facilitadora do pensamento crítico do enfermeiro no desempenho de 

suas atribuições. Pode-se destacar os possíveis benefícios: treinamento dos 
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enfermeiros das unidades cardiológicas (CTI cardíaco, Unidade Cardiointensiva e 

Enfermaria da Cardiologia) e como produto final do estudo, o instrumento para uso no 

HUPE (Hospital Universitário Pedro Ernesto), campo onde foi realizada a pesquisa, 

podendo subsidiar assistência sistematizada e individualizada aos pacientes 

hospitalizados com distúrbios cardiológicos. Além disso, o instrumento pode fornecer 

dados para realização de pesquisas com esta clientela, auxiliar na identificação dos 

diagnósticos de enfermagem e suas respectivas intervenções, bem como verificar se os 

resultados observados foram satisfatórios para a evolução do paciente. Esta pesquisa 

disponibiliza para a comunidade acadêmica conhecimentos específicos sobre o que 

deve ser realizado e o que é indispensável para realização do processo de enfermagem 

para pacientes cardiológicos através de um instrumento testado, possibilitando 

também o uso do instrumento como facilitador para o ensino sobre o processo de 

enfermagem para graduandos e pós-graduandos de enfermagem em cardiologia à 

medida que disponibiliza um instrumento para o processo de enfermagem, baseado em 

evidências científicas. 

 

1.2-Antecedentes do Projeto 

 

 A instituição, campo de pesquisa, ao longo de sua trajetória e desenvolvimento 

organizacional, fez inúmeras tentativas para implantar o processo de enfermagem. Foi 

criada uma comissão para sistematização da assistência de enfermagem (SAE) com o 

objetivo de implementá-la no hospital, sendo composta por enfermeiros de diversas 

áreas de atuação e baseada na linguagem padronizada NANDA-I. 

 O histórico de enfermagem foi implementado em diversas unidades de 

internação, com a realização de um piloto para adequação do instrumento, porém após 

múltiplas tentativas de implantação da SAE, desenvolvidas pela comissão e 

coordenação de enfermagem, a comissão teve paralisação de suas atividades em 2014, 

devido as necessidades do serviço e escassez de recursos humanos nos últimos anos. 

          Esta pesquisa foi realizada no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que funciona como um serviço de 
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referência para realização de cateterismos cardíacos e angioplastias coronarianas, 

referenciados através do sistema de regulação do SUS (SISREG). Possui serviços de 

cirurgia cardiovascular de troca valvar, revascularização miocárdica inserção de 

marca-passos e desfibriladores implantáveis, além de uma média alta de realização de 

alguns desses procedimentos ao ano, sua área de abrangência é o município do Rio de 

Janeiro e cidades vizinhas.         

  A enfermaria da cardiologia do HUPE constitui o setor onde são hospitalizados 

pacientes pré-procedimentos hemodinâmicos cardíacos e em pré-operatório de 

cirurgia cardíaca.  A clientela atendida possui um perfil bastante diversificado, 

compreendendo desde pacientes com baixo grau de dependência até pacientes que 

necessitam de cuidados mais complexos em situações de urgência e emergência 

cardiovascular, atendidos nesse hospital e provenientes de outros hospitais.  

 As características do campo da pesquisa, o perfil dos pacientes hospitalizados nas 

unidades cardiológicas e a capacitação dos profissionais envolvidos no estudo 

influenciam nos resultados da pesquisa, por se tratar de um campo de elevada 

complexidade situacional, em que há recursos humanos em quantitativo reduzido 

dentre outros problemas de complexidade assistencial. 

 Como mestranda e enfermeira da unidade hospitalar (campo da pesquisa), 

especialista em cardiologia e conhecedora dos principais problemas que dificultam a 

implementação da SAE nestas unidades, e entendendo que, a SAE é indispensável 

para melhorar a qualidade da assistência aos pacientes cardiológicos, a pesquisa foi 

proposta como um instrumento para aplicação do processo de enfermagem nas 

unidades cardiológicas do referido hospital, assim como o treinamento dos 

profissionais envolvidos e a avaliação da qualidade dos registros antes e após o 

treinamento. 
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2-Bases Conceituais 
2.1-O processo de enfermagem 

 

 O processo de enfermagem constitui um método para organização da prestação 

de cuidados aos pacientes, para que seja implementado foi denominada a SAE, a qual 

constitui um conjunto de etapas pré-definidas e inter-relacionadas para que o cuidado 

individualizado e organizado seja possível.2-4;6  

 O processo de enfermagem foi introduzido no Brasil na década de setenta, 

organizado em cinco etapas. A primeira etapa é a coleta de dados ou histórico de 

enfermagem, processo deliberado, sistemático e contínuo realizado com auxílio de 

métodos e técnicas variadas que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a 

pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento 

do processo saúde-doença.2,6  

 A segunda etapa, o diagnóstico de enfermagem, é o processo de interpretação e 

agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culminam com a tomada de 

decisão sobre os conceitos de diagnósticos de enfermagem, os quais representam as 

respostas da pessoa, família ou coletividade humana em dado momento do processo 

saúde-doença e constituem a base para a seleção das ações ou intervenções para se 

alcançar os resultados esperados.2,6 

 A terceira etapa do processo de enfermagem, refere-se ao planejamento de 

enfermagem, é a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou 

intervenções de enfermagem que serão realizadas face as respostas da pessoa, família 

e coletividade humana em um momento do processo saúde-doença identificados na 

etapa do diagnóstico de enfermagem. 2,6 

 A implementação constitui a quarta etapa do processo de enfermagem, é a 

realização das ações ou intervenções determinadas na etapa do planejamento de 

enfermagem.  A quinta e última etapa é a avaliação de enfermagem processo 

deliberado, sistemático e contínuo de avaliação das respostas da pessoa, família e 

coletividade para determinar se as ações e intervenções de enfermagem alcançaram 
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um resultado esperado e de verificação da necessidade de adaptação e mudanças nas 

etapas do processo de enfermagem.2,6 

  

2.2- Linguagem padronizada e qualidade dos registros de enfermagem 

 

 As linguagens padronizadas têm por finalidade contribuir para a padronização de 

cuidados, através do registro de enfermagem claro, objetivo, abrangente em relação as 

necessidades humanas básicas de um indivíduo, família ou coletividade. Para isso, 

foram criados os sistemas de classificação de enfermagem, sendo que o mais utilizado 

mundialmente é o NNN, que possui uma linguagem interligada entre três etapas do 

processo de enfermagem que são o diagnóstico, a intervenção e o resultado de 

enfermagem.1,5 

 Alguns fatores dificultam a utilização da linguagem padronizada NNN, sendo 

possível destacar o tempo necessário para realização dessas etapas do processo de 

enfermagem, principalmente, quando não há disponibilidade de uso de sistemas de 

informação para viabilizar o registro. Na literatura, existem diversos estudos voltados 

para situações patológicas de indivíduos específicos, utilizando as linguagens 

padronizadas NNN, onde é possível verificar o quanto estas linguagens precisam ser 

difundidas e adaptadas a diferentes realidades, perfis patológicos, perfis 

socioeconômicos, culturais, dentre outros aspectos indispensáveis. 1,5 

 

2.3-Qualidade da Assistência de Enfermagem 

  

        A qualidade da assistência de enfermagem é um assunto complexo, que envolve 

aspectos como a segurança do paciente, a estrutura que abrange a assistência de 

enfermagem, a exemplificar, o dimensionamento de recursos humanos, a 

disponibilidade de recursos materiais, a área física e o modelo organizacional.          

        São características indispensáveis para a qualidade da assistência de enfermagem: 

a cultura organizacional, a missão institucional, a preocupação do profissional de 
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enfermagem com a qualidade da assistência, sendo o grande diferencial na obtenção 

de uma assistência de enfermagem de qualidade. 

       Nesse sentido é importante destacar a necessidade de realização do registro de 

enfermagem de forma completa e com o uso de sistemas de linguagens padronizadas, 

facilitando assim o entendimento do enfermeiro dos problemas cujos pacientes 

apresentam, de forma individualizada. Além de facilitar a consulta ao prontuário, a 

padronização dos registros de enfermagem agrega qualidade à assistência de 

enfermagem, de modo que facilita a SAE, promovendo a organização de prioridades 

relacionadas ao levantamento de informações, diagnósticos de enfermagem, 

intervenções e resultados de enfermagem. 

        Os padrões propostos pelos sistemas de acreditação hospitalar objetivam a 

melhoraria da qualidade da assistência. Todavia, para atingir os melhores resultados 

da assistência de enfermagem, ou seja, a satisfação do paciente correlacionada aos 

fatores que indicam a qualidade da assistência, faz-se necessário um conjunto de ações 

institucionais no sentido de promover a cultura de preocupação com a qualidade da 

assistência prestada.12, 13,14. 

        O monitoramento de efeitos adversos, provindos da prestação de cuidados é 

indispensável para melhorar a segurança do paciente, sendo uma importante dimensão 

da qualidade, definida como o direito das pessoas em ter o risco de um dano 

desnecessário associado com o cuidado de saúde reduzido a um mínimo aceitável. 

Nesse âmbito é necessário não apenas o registro dos eventos adversos, como também, 

a criação de estratégias para evitar a sua reincidência e avaliar se essas práticas são 

eficazes ou não para evitar que o evento se repita. Dessa forma, o registro de 

enfermagem, mais uma vez é fundamental para a qualidade da assistência.13 

        Avaliar a satisfação do paciente, preocupar-se com o atendimento das 

necessidades humanas básicas, inclusive as que envolvem aspectos emocionais, 

espirituais, sociais, que em alguns estudos tem sido descritas com menor observação e 

inclusas em um plano de cuidados de enfermagem, constituem ações para a qualidade 

da assistência e geram indicadores para tal. Porém, sem o uso de registros de 

enfermagem padronizados, coletar informações referentes aos aspectos acima citados 
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torna-se uma tarefa complexa, ainda mais se o registro não for realizado por 

completo.12,13     

        O enfermeiro precisa conhecer indicadores de qualidade da assistência de 

enfermagem, reconhecer características que indicam baixa qualidade assistencial e 

intervir para melhorar sua qualidade. 

        Como exemplo, alguns estudos mostram que, até mesmo a disposição de 

materiais para atendimento de situações de emergência tornam-se itens de avaliação 

da qualidade da assistência de enfermagem, mas se o profissional de enfermagem, não 

somente o enfermeiro, não souber identificar o que caracteriza uma assistência de 

enfermagem de qualidade, não saberá como planejar ações para melhorá-la.12,13 

        Nesse sentido, é indispensável mencionar a importância em melhorar a qualidade 

dos registros de enfermagem por meio desta pesquisa, pois a qualidade do que tem 

sido ofertado em termos de assistência de enfermagem reflete nos registros e, se isso 

não ocorre, melhorias são necessárias.5,12,13 

  

2.4 – Quality of Diagnosis, Interventions and Outcomes (Q-DIO)  

 

 O Q-DIO é um instrumento validado no Brasil para avaliação da qualidade de 

registros de enfermagem baseado na linguagem padronizada NNN. É composto de três 

subescalas:  Diagnósticos de enfermagem como processo: a enfermeira busca 

compreender os fenômenos de enfermagem relevantes e as necessidades dos 

pacientes, seus problemas e recursos. Nessa subescala existem itens que permitem 

avaliação do registro completo, parcial ou ainda ausente de informações, como a 

situação atual que levou a hospitalização, preocupações, ansiedades e de 

enfrentamento relacionadas à internação, expectativas e desejos dos pacientes, 

situação social, de gênero, espiritual e aspectos fisiológicos. Para o preenchimento da 

primeira subescala é necessário realizar a leitura da anamnese, do histórico de 

enfermagem, da coleta de dados e evolução de admissão, visando preencher os 11 

itens da primeira subescala enumerados de um a onze. Para cada item pode ser 

atribuída uma pontuação de acordo com a checagem das informações de cada item. 
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Deve-se atribuir a pontuação zero se o item ou informação correspondente ao item não 

estiver documentado, um se estiver parcialmente documentado e dois se estiver com a 

documentação completa. Portanto, o escore máximo dessa subescala corresponde a 

vinte e dois pontos.5,14. 

 A segunda subescala do Q-DIO, “Diagnósticos de enfermagem como produto”, 

levanta informações sobre os diagnósticos de enfermagem, se foram ou não 

elaborados de forma detalhada de acordo com a NANDA-I (conceito diagnóstico, 

etiologia, características definidoras ou sinais e sintomas). Além do diagnóstico, os 

dois últimos itens dessa subescala refere-se à prescrição de enfermagem de cuidados 

para os respectivos diagnósticos e se os resultados são ou não alcançáveis por meio de 

intervenções de enfermagem. Essa subescala possui 8 itens, enumerados de doze a 

dezenove, com uma escala de três pontos conforme a subescala anterior (0= não 

documentado, 1= parcialmente documentado e 2= documentação completa) e 

pontuação máxima de dezesseis pontos. Para o preenchimento dessa subescala é 

necessário ler no mínimo registros de quatro dias subsequentes, os diagnósticos 

precisam ser numerados em ordem para serem monitorados.5,14. 

 A terceira subescala refere-se à documentação da prescrição de enfermagem e 

“I ntervenções de enfermagem”. Esta possui três itens, sendo um direcionado às 

intervenções da NIC, para avaliar se estão de acordo ou não com as intervenções da 

NIC, porém os outros dois itens permitem que as intervenções que não foram 

registradas com a linguagem padronizada da NIC sejam avaliadas quanto a 

documentação e sua qualidade. Outro fator importante é que um dos itens avalia se a 

intervenção de enfermagem está ou não relacionada aos diagnósticos de enfermagem 

e, se o registro indica quem realizou a intervenção e com que frequência deverá ser 

realizada. A pontuação máxima dessa subescala são seis pontos com pontuação 0, 1 ou 

2 conforme as escalas anteriores, enumeradas de vinte a vinte dois no instrumento.5,14. 

 A quarta subescala refere-se aos “Resultados de enfermagem”, é composta por 

sete itens, com pontuações que variam de 0 a 2, conforme as subescalas anteriores. O 

primeiro item analisa as reavaliações dos diagnósticos, para verificar se é possível 

comparar os resultados de enfermagem, posteriormente, relacionados aos respectivos 
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diagnósticos e mensurá-los de acordo com suas respectivas escalas de acordo com a 

NOC. Seus itens estão enumerados no Q-DIO do vinte e três ao vinte e nove, com 

escore máximo de quatorze pontos. Além disso, este domínio ainda avalia se existe 

relação entre resultados e intervenções de enfermagem.5,14 

 Assim, o escore total do Q-DIO, que é um instrumento com vinte e nove itens de 

avaliação da qualidade dos registros de enfermagem, é de cinquenta e oito pontos.5 
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3-Metodologia 
3.1-Desenho do Estudo 

 

 A primeira etapa deste estudo quase-experimental consistiu na construção do 

instrumento para aplicação do processo de enfermagem para pacientes hospitalizados 

nas unidades cardiológicas a partir de uma revisão integrativa de literatura, sobre o 

que há de publicação quanto aos registros de enfermagem para pacientes com doenças 

cardiovasculares .A segunda fase do estudo compreendeu a avaliação do efeito do 

instrumento na qualidade dos registros de enfermagem, por meio do Q-DIO, antes e 

após o treinamento com os enfermeiros, por meio de um estudo quase-experimental. 

 

   3.1.1- Fase 1: Elaboração do instrumento 

 

 Uma revisão integrativa da literatura foi realizada nas bases de dados online: 

MEDLINE, CINAHL e LILACS, para construção do instrumento, apresentando as 

seguintes etapas preconizadas em um estudo de revisão integrativa: elaboração da 

questão de pesquisa, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de estudos, 

categorização dos estudos, avaliação dos estudos incluídos, interpretação dos 

resultados e síntese do conhecimento. 7 

 Considerou-se como questão de pesquisa: O que tem sido publicado sobre 

registros de enfermagem para pacientes com doenças cardiovasculares? Com isso, os 

descritores utilizados para a realização das buscas foram: heart diseases, nursing 

process, nursing diagnosis e nursing records, doenças cardiovasculares, processo de 

enfermagem, diagnósticos de enfermagem e registros de enfermagem. 

 A busca ocorreu no período de setembro e outubro de 2015, utilizando os 

seguintes critérios de inclusão: artigos em português, espanhol e inglês, que 

responderam à questão de pesquisa, publicados nos últimos dez anos.  

Foram utilizadas as seguintes estratégias de busca: “heart diseases” AND “ nursing 

process” AND “nursing diagnosis” AND “nursing records” nas bases de dados 
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MEDLINE, CINAHL e LILACS. Foram excluídos os artigos que abordassem crianças 

com cardiopatias, sem resumo, repetidos nas bases de dados, em formato de editoriais, 

carta ao editor e artigos de reflexão. 

Após a realização da etapa de revisão integrativa foi elaborado o instrumento 

para aplicação do processo de enfermagem, para pacientes hospitalizados em unidades 

cardiológicas, sua construção foi fundamentada nos resultados obtidos da revisão 

integrativa e também a partir de um instrumento elaborado previamente e utilizado no 

grupo de pesquisa GESAE-IC e para o registro de enfermagem da Clínica de 

Insuficiência Cardíaca Coração Valente após autorização do autor. Esse histórico 

construído para um paciente com insuficiência cardíaca foi adaptado para pacientes 

com todos os tipos de doença cardíaca, outras informações foram incluídas devido as 

necessidades dos pacientes hospitalizados, como escalas de avaliação da dor, de 

avaliação do nível de consciência, de avaliação do grau de dependência, de avaliação 

do nível de sedação e do risco de queda. 

Além do uso das escalas, algumas perguntas abertas foram incluídas permitindo 

assim o levantamento de informações com maior clareza, dando aos pacientes opção de 

múltiplas respostas, como por exemplo: Quando começaram os sinais e sintomas da 

doença cardíaca até a presente internação? E quais suas expectativas em relação à 

internação? 

No domínio segurança e proteção foram acrescentados dados referentes ao uso 

de dispositivos invasivos de monitorização hemodinâmica, de suporte ventricular, 

suporte ventilatório, ventilação mecânica, sondas, cateteres, que muitas vezes o 

paciente necessita usar, quando hospitalizados em unidades cardiológicas intensivas. 

  A primeira parte do instrumento corresponde ao histórico de enfermagem, nele 

foram construídos campos para identificação do paciente e da unidade em que foi 

admitido, também possui campos para registro da data e hora em que foi preenchido. 

Os sinais vitais, a história patológica pregressa, a história da doença atual, incluindo o 

motivo da atual internação, exames laboratoriais e medicamentos utilizados pelo 

paciente. 
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Os dados foram incluídos de acordo com os domínios da NANDA-I, para uma 

coleta de dados completa , com a finalidade de subsidiar dados para a próxima etapa do 

processo de enfermagem, a etapa do diagnóstico de enfermagem. O histórico foi 

dividido em domínios para facilitar a construção dos diagnósticos de enfermagem de 

forma completa e adequada as necessidades individualizadas de cada paciente, com o 

conceito diagnóstico, fatores relacionados e características definidoras para os 

diagnósticos reais e para os diagnósticos de risco em que se utiliza o conceito 

diagnóstico e fator relacionado, facilitando assim a realização da etapa subsequente do 

processo de enfermagem: o diagnóstico de enfermagem. 

Para tanto, foi realizada uma consulta à taxonomia da NANDA-I para seleção 

dos diagnósticos de enfermagem, a Classificação das Intervenções de Enfermagem 

NIC e a Classificação dos resultados NOC, para elaboração do histórico que constituiu 

a primeira parte do instrumento e principalmente para a segunda e terceira partes, que 

inclui os diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem de forma que 

constituam uma linha de pensamento crítico que permite que essas etapas estejam 

interligadas. A revisão integrativa foi indispensável para identificação de diagnósticos 

de enfermagem mais incidentes em pacientes com distúrbios cardiológicos, bem como 

suas respectivas características definidoras.  

Os diagnósticos de enfermagem apontados como os mais frequentes foram 

incluídos, bem como suas características definidoras, atendendo ao perfil institucional 

e ao perfil dos pacientes internados nessas unidades. Para cada diagnóstico foi 

atribuída um numeral (por ex.1 corresponde ao diagnóstico de enfermagem  débito 

cardíaco diminuído), os possíveis fatores relacionados e as características definidoras 

para o diagnóstico foram disponibilizadas para marcação com marcador  de texto ou 

para que o examinador possa sublinhá-las, indicando que o fator relacionado e as 

características definidoras foram selecionadas constituindo assim um diagnóstico de 

enfermagem completo e individualizado de acordo com a NANDA-I. Para cada 

diagnóstico há um resultado de enfermagem  NOC, posicionado em frente ao 

diagnóstico de enfermagem correspondente. 



 
 

15 
   

Os resultados de enfermagem NOC foram selecionados, bem como seus 

respectivos indicadores e colocados em linhas, para cada indicador há uma escala para 

avaliar/mensurar os resultados, a fim de utilizar as escalas adequadas para cada 

indicador foi elaborada uma legenda numérica de um a nove, onde constam nove 

diferentes tipos de escalas de avaliação de resultados. Os indicadores de um resultado 

podem precisar ser avaliados por diferentes escalas, como por exemplo, para o 

resultado equilíbrio hídrico em que o indicador sons respiratórios adventícios necessita 

da escala de avaliação *6 e o outro indicador, equilíbrio entre ingestão e eliminação em 

24h necessita da escala *7. Cada escala atribui uma pontuação de um a cinco conforme 

a NOC. 

Na sequência, elaboramos a prescrição de enfermagem com base nas 

intervenções NIC, constituída das principais atividades para que as respectivas 

intervenções sejam atendidas, conforme descritas pela NIC, elas possuem ainda campo 

para aprazamento de acordo com o perfil e necessidades do paciente para cada ação 

prescrita, contendo colunas que permitem o registro de prescrição de cuidados de 

enfermagem por quatro dias consecutivos. O instrumento consta no anexo 4 dessa 

pesquisa. É importante destacar que itens da prescrição estão diretamente relacionados 

com as atividades para a realização das intervenções NIC direcionadas para os 

diagnósticos de enfermagem de NANDA-I sugeridos no instrumento. 

O instrumento final foi composto de três partes: Histórico de Enfermagem para 

o paciente hospitalizado em unidades cardiológicas, os diagnósticos e resultados de 

enfermagem e as intervenções/prescrição de enfermagem, seguindo uma sequência nas 

etapas do processo de enfermagem e utilizando os SLP  NNN. 
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3.1.2- Fase 2: Avaliação do efeito do instrumento na qualidade dos registros de 

enfermagem antes e após o treinamento com enfermeiros, através de um estudo 

quase-experimental. 

 

   Foi realizado um estudo quase-experimental para avaliar a qualidade dos 

registros de enfermagem através do Q-DIO. Por meio do Q-DIO, procedemos a 

análise dos prontuários, a fim de verificar a qualidade dos registros antes e depois do 

uso do instrumento elaborado nessa pesquisa.  

 

 

3.2- Participantes e logística 

 

 A coleta de dados foi realizada em vinte e quatro prontuários de pacientes 

hospitalizados em unidades cardiológicas, internados na enfermaria da cardiologia, 

unidade cardiointensiva e centro terapia intensiva cardíaco, no período de quatro dias 

consecutivos. 

 Os enfermeiros dessas unidades cardiológicas, também foram participantes da 

pesquisa, pois houve a realização de uma intervenção: um treinamento para uso do 

instrumento elaborado nessa pesquisa. 

 

3.3- Critérios de Inclusão 

 

 Foram incluídos no estudo os registros de prontuários elaborados por enfermeiros 

antes e depois da intervenção.  

 Participaram do treinamento, os enfermeiros dessas unidades cardiológicas, 

independente de possuírem experiência ou participação em algum tipo de treinamento 

para uso de linguagens padronizadas. Vale ressaltar, que foi utilizado um instrumento 

de caracterização dos participantes do treinamento (APÊNDICE B). 
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3.4-Critérios de Exclusão 

Foram considerados como critérios de exclusão os registros avaliados como 

ilegíveis pelo pesquisador e os prontuários arquivados fora do centro de pesquisa. 

Quanto aos enfermeiros, foram exclusos, os que estiveram afastados por 

motivos de licença médica, licença maternidade e os residentes com previsão de troca 

de setor durante a realização do treinamento para o uso do instrumento. 

 

3.5-Coleta de dados e logística 

Foram listados os números de prontuários de pacientes internados elegíveis para 

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

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

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

realizada por uma única pesquisadora, a qual foi treinada previamente, pela 

pesquisadora que utilizou o Q-DIO versão brasileira e realizou a adaptação e validação 

do instrumento. 

Após o cálculo da amostra e à randomização dos prontuários foram coletadas as 

informações contidas no histórico de enfermagem/anamnese e exame físico de 

enfermagem (registro realizado na internação do paciente) e, avaliadas as evoluções 

dos quatro dias subsequentes referentes ao período de julho a agosto de 2015 para 

etapa pré-treinamento para uso do instrumento. Nestas evoluções, foram avaliados os 

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

enfermagem.  

Posteriormente, os enfermeiros foram convidados a participar do estudo através 

de uma carta convite, que foi entregue pessoalmente as chefias de enfermagem dessas 

unidades e submetidas a leitura e a assinatura do TCLE, para que pudessem participar 

do treinamento realizado nos dias 09 e 15 de novembro de 2015.   

Este treinamento teve a finalidade de descrever a utilização do instrumento e 

capacitar os enfermeiros para utilização de SLP NNN. Na ocasião, foi entregue 

também aos enfermeiros que aceitaram participar da pesquisa, uma pasta contendo o 

formulário de caracterização dos sujeitos,  o plano de aula (APENDICE C), o 
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certificado do treinamento, o instrumento para aplicação do processo de enfermagem, 

escalas de avaliação da dor (Escala Visual Analógica), do nível de consciência( Escala 

de coma de Glasgow), escala de avaliação do risco de queda( Escala de Morse),  do 

nível de sedação( Escala de Ramsay),  do risco para desenvolvimento, para úlceras, por 

pressão(Escala de Bradem) e Escala de Fugulin para classificação do grau de 

dependência dos pacientes, para uso no momento do preenchimento do instrumento, 

cabe ressaltar que essas escalas são previamente validadas para uso no Brasil e que 

todas possuem campo para avaliação no instrumento elaborado nessa pesquisa, 

especificamente no histórico de enfermagem de acordo com os domínios da NANDA-

I. O treinamento foi realizado em dois encontros, sendo ministrado pelos pesquisadores 

envolvidos na construção da pesquisa e por uma enfermeira perita no uso de 

linguagens padronizadas NNN.  

O treinamento para os enfermeiros sobre o uso de linguagens padronizadas no 

primeiro momento, foi realizado no dia 09 de novembro de 2015, na sala de reuniões 

da unidade cardiointensiva. Aos enfermeiros, foi entregue uma pasta contendo 

informações que permitiam apurar se o enfermeiro, participante da pesquisa, participou 

previamente de algum tipo de treinamento ou trabalhou no âmbito do ensino, prática 

assistencial ou em pesquisa envolvendo o sistema de linguagem padronizada NNN. Na 

pasta também havia as escalas previamente citadas validadas para uso no Brasil. Além 

das escalas, constavam na pasta, o certificado de participação do treinamento e o plano 

de aula do treinamento proposto.  

 O treinamento objetivou desenvolver a reflexão e o pensamento crítico do 

enfermeiro participante acerca do processo de enfermagem, suas etapas e o uso das 

linguagens padronizadas NNN, no contexto da prática assistencial, a pacientes 

hospitalizados em unidades cardiológicas.  

Quanto ao método aplicado, utilizamos o método tradicional de ensino, com 

aula expositiva, através de apresentação de slides no power point, todavia houve uma 

participação ativa dos enfermeiros durante os dois encontros. O primeiro treinamento 

contou com a presença da Profª Drª Ana Carla D. Cavalcanti, profissional com 

experiência em pesquisas relacionadas a qualidade de registros de enfermagem, contou 
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também, com a presença da graduanda de enfermagem da UFF, Lyvia Figueiredo, 

integrante do grupo de pesquisa GESAE-IC. 

Após o treinamento foi realizada uma nova aplicação do Q-DIO para quatro 

evoluções em cada prontuário. Nessa etapa foram utilizados doze registros de 

enfermeiros das unidades cardiointensiva, do CTI cardíaco e da enfermaria de 

cardiologia. Os registros foram avaliados com o Q-DIO antes e após o treinamento 

para uso do instrumento (doze registros antes e doze registros depois). 

O campo de realização do estudo constituiu-se de unidades de internação 

cardiológica do Hospital Universitário Pedro Ernesto, a enfermaria da cardiologia, 

unidade cardio-intensiva (UCI) e o centro de terapia intensiva cardíaca (CTI cardíaco), 

essa última recebe pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um hospital universitário de grande porte, 

com capacidade de 525 leitos, que funciona como um serviço de referência para 

realização de procedimentos de cardiologia intervencionista, sendo cateterismos 

cardíacos e angioplastias coronarianas referenciados através do sistema de regulação 

do SUS, também dispõe de serviço de cirurgia cardíaca.  

O HUPE utiliza registros de enfermagem manuais sem SLP. Para avaliação da 

qualidade dos registros de enfermagem foi aplicado o Q-DIO, Versão brasileira, 

considerando o “Tutorial com orientações para a aplicação do Q-DIO”. O questionário 

consta de vinte e nove questões, subdivididas em quatro subescalas que são avaliadas 

em três pontos (zero=não documentado; um=parcialmente documentando; 

dois=documentação completa), totalizando pontuação mínima de 0 e máxima de 58 

pontos. O tutorial define para cada item do Q-DIO o valor atribuído a cada um dos três 

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

onze itens, escore máximo de vinte e dois, pontuação ideal por item de dois. Nesta 

subescala são avaliadas questões relacionadas à anamnese.  

A segunda, “Diagnósticos de Enfermagem como Produto”, tem oito itens, 

escore máximo de dezesseis, pontuação ideal por item de dois. São abordadas questões 

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

Enfermagem”, tem três itens, escore máximo de seis e pontuação ideal por item de dois 
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para cada item. Aborda as intervenções e o seu planejamento. A quarta, “Resultados de 

Enfermagem”, tem sete itens, escore máximo de quatorze e pontuação ideal de dois 

para cada item. Avalia os registros de evolução e avaliação das metas e dos resultados.  

 

3.6- Cálculo da Amostra 

Foi desenvolvido um estudo piloto com aplicação do Q-DIO em dez 

prontuários de pacientes hospitalizados em unidades cardiológicas, escolhidos 

aleatoriamente, em cada unidade. A partir de uma análise, a amostra foi calculada a 

partir de um desvio padrão 7.5. Na sequência, foi realizada uma análise para estimativa 

do tamanho amostral, utilizando o programa WINPEPI v11.32, com poder de 80%, 

nível de significância de 1% e uma diferença de dez pontos, coeficiente de correlação 

de 0,3; obtendo o resultado do cálculo amostral de doze registros antes e após o 

treinamento, totalizando 24 avaliações de prontuários.  

 

3.7-Análise estatística 

Os dados foram organizados e analisados com auxílio do SPSS 20.0. As 

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

intervalo interquartil, as variáveis categóricas foram descritas com frequências 

absolutas e percentuais.  

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

de 58. Foram comparados os escores do Q-DIO obtidos antes do treinamento com os 

escores após o treinamento pelo test t de Student pareado (ou teste Wilcoxon para 

variáveis não-paramétricas). Um p< 0,05 foi considerado significativo. 

 

         3.8 Aspectos éticos 

O estudo foi elaborado de acordo com as Diretrizes e Normas 

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

12 de dezembro de 2012). Este foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro e Hospital Universitário Pedro Ernesto cujo 

registro de sua aprovação é  1.220.282. 
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4-Resultados 
 
4.1-Revisão Integrativa da Literatura 

 

Foram identificados trinta estudos nas bases de dados MEDLINE, LILACS e 

CINAHL, os quais foram encaminhados a dois pesquisadores para seleção por 

consenso dos estudos a serem rastreados. Após a leitura dos títulos e resumos foi 

constatado ausência de duplicações e foram excluídos dezesseis artigos. Destes, um 

artigo por falta de resumo, dois artigos com crianças e três por não adequação a 

delimitação temporal proposta. Foram eleitos oito estudos para leitura de texto 

completo, com o intuito de responder à questão do estudo. Um artigo foi excluído por 

não responder a proposta. Sete artigos foram incluídos para análise e interpretação. 

Os estudos selecionados para a revisão integrativa foram divididos em duas 

categorias para análise, de acordo com a temática abordada. Tais estudos foram 

denominadas como: estudos que associaram as linguagens padronizadas NNN e 

estudos que abordaram uma única linguagem padronizada. A amostra compreendeu 

sete estudos. Segue abaixo o fluxograma de seleção das publicações (Figura 1). 
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Figura 1: Fluxograma explicativo da seleção dos artigos segundo o objeto do estudo. 

Niterói, 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Avaliando as sete publicações quanto a origem, três são provenientes de 

revistas internacionais e quatro são nacionais. As publicações internacionais foram 

todas escritas em língua inglesa. Quanto ao tipo de publicação, todas são artigos 

científicos. A tabela 1 apresenta as características de identificação das publicações 

quanto ao título, revista, ano, revista país e nível de evidência. Para a amostra desta 

revisão, seis estudos possuem nível de evidência 4 e uma publicação tem nível de 

evidência 6.  

Título Revista Ano País 
Nível de 
evidência 

Identifying core NANDA-I nursing diagnoses, 
NIC interventions, NOC outcomes, and NNN 

linkages for heart failure. 

International 
Journal of 
Nursing 

Knowledge 

2014 EUA 4 

Prevalence of nursing diagnosis of decreased 
cardiac output and the predictive value of 
defining characteristics in patients under 

evaluation for heart transplant. 

Revista 
Latino-

Americana 
de 

Enfermagem 

2012 Brasil 4 

Nursing diagnosis profile of women with heart 
disease under outpatient treatment 

Revista da 
Sociedade 

de 
Cardiologia 
do Estado de 

São Paulo 

2012 Brasil 4 

Most 
frequent nursing diagnoses, nursing interventions, 

and nursing-sensitive patient outcomes of 
hospitalized older adults with heart failure: part 1. 

International 
Journal of 
Nursing 

Knowledge 

2011 EUA 4 

Patterns of nursing intervention use across 6 days 
of acute care hospitalization for three older 

patient populations. 

International 
Journal of 
Nursing 

Knowledge 

2007 EUA 4 

Nursing diagnosis in the perioperative of cardiac 
surgery 

Revista da 
Escola de 

Enfermagem 
da USP 

2006 Brasil 4 

Operational definitions of the defining 
characteristics of the nursing diagnosis Fluid 

Volume Excess 

Acta 
Paulista de 

Enfermagem 
2005 Brasil 6 
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Quadro 1. Identificação dos artigos quanto ao título,  revista, ano e país (n=7) Niterói, 2015. 
 

Quanto ao objeto, cinco publicações estudaram diagnósticos de enfermagem da 

taxonomia NANDA International, enquanto um artigo estudou as relações entre 

diagnósticos (NANDA-I), intervenções (NIC) e resultados de enfermagem (NOC) em 

pacientes cardiopatas e, um artigo apresentou intervenções de enfermagem como 

objetos de estudo.  

Os estudos mais frequentes, metodologicamente, são os não-experimentais, 

transversais, unicêntricos e com estatística descritiva (utilização das medidas de média, 

desvio padrão e porcentagens). Vale ressaltar, que dos estudos transversais, a maioria 

(três artigos) apresentaram uma abordagem retrospectiva, com análise de prontuários. 

Dos estudos com análise inferencial, que buscavam associações, foram utilizadas as 

seguintes estatísticas: cálculos de Odds Ratio (estudo 2), com objetivo de verificar o 

valor preditivo de características definidoras para determinado diagnóstico de 

enfermagem e cálculo dos Testes de Friedman, Kenall e Kappa no estudo 6. 

 

Tabela 1. Principais aspectos metodológicos dos estudos analisados (n=07). Niterói, 2015. 

Aspectos metodológicos N N% 
Método   
Não-experimental 7 100,0 
Tipo de estudo   
Transversal 4 57,1 
Longitudinal 2 28,6 
Estudo de caso 1 14,3 
Pesquisa bibliográfica   
Cenários   
Unicêntrico 5 71,4 
Multicêntrico 1 14,3 
Não se aplica 1 14,3 
Análise estatística   
Tratamento estatístico 
descritivo 5 71,4 
Tratamento estatístico 
inferencial 2 28,6 
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4.1.1-Estudos que associaram as linguagens padronizadas NNN 

 

Dos sete artigos encontrados, dois apresentavam a descrição das três linguagens 

padronizadas para diagnósticos (NANDA-I), intervenções (NIC) e resultados (NOC) 

associadas e interligadas. O uso de linguagens padronizadas é mencionada nas 

publicações quanto aos seus benefícios para promover um registro de enfermagem de 

qualidade e, consequentemente, uma assistência de enfermagem mais segura e 

sistematizada.  

Um estudo descritivo, retrospectivo onde foram analisados 272 registros de 

internação cujo objetivo foi identificar ligações de diagnósticos, intervenções, 

resultados e ligações de dados clínicos reais, usando sistemas de linguagem 

padronizada como a NANDA-I, NIC e NOC para pacientes com insuficiência cardíaca 

(IC); chegou a dez ligações NNN para pacientes com IC mais frequentes como 

resultado do levantamento realizado em prontuários. O uso das terminologias NNN foi 

descrito em mais de 50% dos prontuários, principalmente, no que se refere aos 

diagnósticos de enfermagem para o paciente com IC. (9) 

Esse mesmo estudo também demonstrou que os quatro diagnósticos de 

enfermagem mais frequentes em pacientes com insuficiência cardíaca, foram: déficit 

de conhecimento, débito cardíaco diminuído, risco de integridade tissular prejudicada e 

padrão respiratório ineficaz. Esses quatro foram responsáveis por quase 50% dos 

diagnósticos de enfermagem mais encontrados para pacientes com IC.  

Dez intervenções da NIC representaram 51,03%, sendo elas monitoramento de 

líquidos, cuidados cardíacos, ensino: procedimento/ tratamento, prevenção de quedas e 

apoio emocional foram utilizadas com mais frequência. (9) 

Outro estudo descritivo, comparativo e multicêntrico tinha como objetivos: 

relatar as dez principais ligações NNN mais frequentemente documentados por 

enfermeiros para pacientes, com faixa etária de 60 a 89 anos de idade, com diagnóstico 
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de IC, avaliar e descrever a recuperação, a qualidade e limitações para a eficácia dos 

resultados de enfermagem.  

O resultado da análise dos 302 registros de pacientes hospitalizados 

proporcionou o conhecimento que das dez ligações NNN, apenas quatro foram mais 

usadas pelos três hospitais: intolerância a atividade, débito cardíaco diminuído, 

conhecimento deficiente e risco de quedas. Quanto as intervenções, duas foram 

semelhantes, em dois hospitais: o tratamento da dor e vigilância da pele.               

Ambos os estudos demonstraram a importância do uso de linguagem 

padronizada, para produzir e utilizar dados que apoiam a prática, a pesquisa ou a 

melhoria da qualidade baseada em evidências, no entanto, o segundo estudo, 

anteriormente mencionado, apontou que o uso de registros eletrônicos é um facilitador 

do trabalho do enfermeiro, diagnosticador, desde que o prontuário eletrônico tenha sido 

construído pautado em sistemas de linguagens padronizadas. Essa informação não 

corrobora com a maioria das publicações, pelo fato do registro eletrônico facilitar o 

trabalho do enfermeiro, o qual realiza o processo de enfermagem sem analisar de forma 

exaustiva e detalhada a relação de todos os seus aspectos. (10) 

É fato que o uso de registros eletrônicos associado ao uso de linguagens 

padronizadas em enfermagem apresenta inúmeros benefícios, devido melhorar a 

comunicação entre os profissionais, possibilitando um acompanhamento do paciente e 

da assistência de enfermagem, de modo mais consistente e prático, principalmente, 

quando se trata de cuidado ao paciente com distúrbios cardiovasculares. (10)  

Os estudos que investigaram as principais ligações NNN fizeram referência a 

pacientes com IC e predominantemente idosos. A linguagem padronizada NNN 

permite a comparação de dados de enfermagem entre sites e especialidades, visando 

aperfeiçoar a assistência ao paciente. No segundo estudo, também houve uma notável 

ausência de diagnósticos relacionados ao aspecto psicossocial, havendo uma 

predominância de ligações referentes a aspectos fisiológicos. 

 

4.1.2- Estudos que abordaram uma única linguagem padronizada 
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A linguagem diagnóstica que descreve as respostas de pacientes com doenças 

cardiovasculares foi descrita em cinco estudos.  

Um estudo com análise documental retrospectiva identificou a prevalência das 

características definidoras para o diagnóstico de enfermagem de débito cardíaco 

diminuído. Dados foram obtidos por análise documental de registros clínicos de trinta e 

oito pacientes submetidos a um cateterismo cardíaco. (11) As características 

definidoras encontradas estavam mais relacionadas a alteração de pós-carga. (11)  

A maioria das características definidoras foram mais frequentes em indivíduos 

com redução do índice cardíaco, nesses indivíduos as mais frequentes foram a 

resistência vascular sistêmica aumentada com OR=4,533, a terceira bulha OR=3,429 e 

a fração de ejeção diminuída OR=2,850 sendo essas relacionadas a pós-carga alterada. 

(11) As de maior chance de valor preditivo foram a terceira bulha e a bradicardia 

relacionadas a categoria de evidências não invasivas; a resistência vascular pulmonar 

aumentada e a resistência vascular sistêmica aumentada, resistência vascular pulmonar 

diminuída e fração de ejeção diminuída na categoria de evidências invasivas. (11) 

Outro estudo, transversal, identificou os DE de mulheres com cardiopatias, em 

atendimento ambulatorial, bem como as características definidoras e fatores 

relacionados e de risco dos DE nesta população, com prevalência superior a 50%. 

Foram estudadas vinte e uma mulheres, para as quais foram identificados 7,9 

DE/paciente, destes quatro DE com prevalência maior que 50% sendo: estilo de vida 

sedentário, autocontrole ineficaz da saúde, risco de quedas e dor crônica. (12)  

Esses estudos demonstraram o que tem sido publicado na literatura científica 

sobre diagnósticos de enfermagem para pacientes com distúrbios cardiovasculares 

adultos, ambos levantaram o questionamento da necessidade da realização de mais 

estudos, utilizando a linguagem padronizada da NANDA-I relacionando a análise 

detalhada e de forma quantitativa das características definidoras dos diagnósticos mais 

prevalentes em pacientes com doenças cardiovasculares, objetivando a promoção de 

uma assistência de enfermagem mais direcionada às necessidades dos pacientes, 

tomando como base as evidências científicas. (11-12) 
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Um estudo realizado em São Paulo/Brasil identificou os principais diagnósticos 

de enfermagem de pacientes no período perioperatório de cirurgia cardíaca e avaliou a 

concordância entre os diagnósticos traçados pela primeira enfermeira autora do estudo 

e outros enfermeiros.  No período pré, houve concordância entre a autora e os 

enfermeiros em apenas três dos nove diagnósticos, no trans houve 100% de 

concordância em sete dos nove diagnósticos, em dois diagnósticos, não houveram 

concordância; nos pós, dez dos quinze diagnósticos apresentaram total concordância, 

um diagnóstico obteve discordância total, e em quatro, não houveram concordâncias 

estatisticamente significativas.  

  Mesmo o estudo não objetivando a implementação das intervenções, a pesquisa 

auxilia o enfermeiro a traçar o plano de cuidados do paciente no período 

perioperatório. (13) 

Uma revisão de literatura do período de 1985 e 2001, objetivaram elaborar 

definições operacionais para as características definidoras do diagnóstico de 

enfermagem volume de líquido excessivo. As definições foram baseadas em conceitos 

de estudiosos, em seguida foram consultadas quatro enfermeiras “expert” para a análise 

e contribuição para a criação das definições operacionais.  As definições operacionais 

foram enviadas a um estudiosa no quesito e assim definidas, o propósito do estudo foi a 

elaboração de um banco de dados para mensurar as características definidores, a fim de 

ajudar a formular o diagnóstico de enfermagem, favorecendo o entendimento de cada 

característica definidora. (14) 

Apenas um artigo identificou intervenções para pacientes acima de sessenta 

anos com IC. Esse estudo foi extremamente importante para diferenciar as intervenções 

NIC de pacientes com IC, das intervenções de outros grupos de pacientes da mesma 

faixa etária. (15) 

 Foram identificados os estudos sobre registro do processo de enfermagem para 

pacientes com doenças cardiovasculares. No entanto, a literatura ainda é escassa e de 

baixo rigor metodológico, impossibilitando a construção de evidências para elaboração 

de protocolos e consensos sobre diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem. Ressalta-se que os SLP encontrados foram NANDA-I, NIC e NOC.  
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4.2- Instrumento para aplicação do processo de enfermagem 

 

O instrumento para aplicação do processo de enfermagem foi elaborado 

baseado nos resultados obtidos da revisão integrativa e também a partir de um 

instrumento elaborado previamente e utilizado no grupo de pesquisa GESAE-IC e para 

o registro de enfermagem da Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente após 

autorização do autor mediante carta de autorização. Ele é composto de três partes: 

histórico de enfermagem, Diagnósticos e Resultados de enfermagem, intervenções  de 

enfermagem e prescrição de enfermagem. 
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM – 
NANDA I 

 
 

 

RESULTADOS DE ENFERMAGEM - 
NOC 

 

 

___/___/____ ___/___/____ 
 

___/___/____ 
 

 

1 

DÉBITO CARDÍACO DIMINUÍDO 
 

CD: alteração eletrocardiográfica, 
bradicardia, taquicardia, edema, fadiga, 

distensão da veia jugular, dispneia, pulsos 
periféricos diminuídos, fração de ejeção 

diminuída, índice cardíaco diminuído   
 

FR: Contratilidade alterada, frequência 
cardíaca alterada, volume sistólico 

alterado, ritmo cardíaco alterado, pré 
carga alterada, pós carga alterada 

EFICÁCIA DA BOMBA CARDÍACA  

Pulsos periféricos 

*1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

Equilíbrio entre ingestão e eliminação por 24h 
5 
4 
3 
2 
1 
 

5 
4 
3 
2 
1 
 

5 
4 
3 
2 
1 
 

2 

RISCO DE GLICEMIA INSTÁVEL  
 

FR: alteração no estado mental, atraso no 
desenvolvimento cognitivo, aumento de 

peso excessivo, conhecimento insuficiente 
da doença, controle ineficaz de 

medicamentos, estresse excessivo, falta de 
aceitação do diagnóstico, perda de peso 
excessivo, período rápido de crescimento 

 

CONHECIMENTO: CONTROLE DO DIABETES  
prevenção da hiperglicemia 

*2 

5 
4 
3 
2 
1 

 
5 
4 
3 
2 
1 
 

 
5 
4 
3 
2 
1 
 

3 

PADRÃO RESPIRATÓRIO INEFICAZ 
 

CD: Batimento da asa do nariz, bradipneia, 
dispneia, excursão torácica alterada, 

ortopneia, padrão respiratório anormal, 
taquipneia, uso da musculatura acessória 
para respirar, ventilação- min diminuída 

 
FR:ansiedade, dano neurologico, 

deformidade da parede do tórax, dor, 
fadiga, hiperventilação, lesão na medula 

espinhal, obesidade 

ESTADO CARDIOPULMONAR  
frequência respiratória *1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

profundidade da respiração 
5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOR AGUDA  
 

CD: Autorrelato de intensidade utilizando 
escala pradonizada de dor, comportamento 

 
 
 

CONTROLE DA DOR 

 

descrição dos fatores causadores. 
*3 5 

4 
5 
4 

5 
4 
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4 

expressivo, diaforese, dilatação pupilar, 
expressão facial de dor, gestos de 
proteção, mudança no parâmetro 

fisiológico, relato de outra pessoa sobre 
comportamento da dor/mundaças na 

atividade. 
 

FR: Agente lesivo, alteração no padrão de 
sono, condição relacionada após trauma, 

dano ao sistema nervoso, fadiga, 
desnutrição, idade > 50 anos, sofrimento 

emocional. 

3 
2 
1 

3 
2 
1 

3 
2 
1 

Relato de dor controlada. 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 

INTEGRIDADE DA PELE PREJUDICADA  
 

CD: Alteração na integridade da pele, 
materia estranha perfurando a pele. 

 
FR: Agente farmacológico, extremo de 
idade, umidade, hipotermia, agente 

quimico lesivo, fator mecânico, 
hipertermia, alteração no metabolismo, 

alteração no volume de líquido, alteração 
no turgor da pele, circulação prejudicada. 

 

CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS: PRIMEIRA 
INTENÇÃO 

 

aproximação das bordas de ferimento *4 
5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

odor desagradável na ferida *5 
5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

6 

VOLUME DE LÍQUIDOS EXCESSIVO 
 

CD: Edema, hematocrito diminuido, 
ortopnéia, oligúria, presença da 3ª bulha 

cardíaca, inquietação, alteração no 
padrão respiratório, alteração na pressão 

sanguinea, alteração na gravidade 
especifica da urina, anasarca, azotemia, 

dispneia, distensão da veia jugular, 
derrame pleural, congestão pulmonar. 

 
FR: Ingesta excessiva de líquido, ingesta 
excessiva de sódio, mecanismo regular 

comprometido. 

EQUILÍBRIO HÍDRICO  
sons respiratórios adventícios *6 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

Equilíbrio entre ingestão e eliminação em 24 
horas. 

*7 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

7 

 
RISCO DE CHOQUE 

 
FR: Hipotensão, hipovolemia, infecção, 
hipóxia, hipoxemia, sepse, sindrome da 

resposta inflamatória sistêmica. 
 
 
 
 

RISCO DE CHOQUE 
 

ESTADO CIRCULATÓRIO  
pressão arterial média 

*1 

 5 
4 
3 
2 

             1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

pressão da artéria pulmonar 
5 
4 
3 
2 

5 
4 
3 
2 

5 
4 
3 
2 
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FR: Hipotensão, hipovolemia, infecção, 
hipóxia, hipoxemia, sepse, sindrome da 

resposta inflamatória sistêmica. 
 

1 1 1 

8 

RISCO DE QUEDAS 
 

FR: História de queda, idade > 65 anos, 
morar sozinho, uso de dispositivos 

auxiliares, alteração na função cognitiva, 
cenário pouco conhecido, iluminação 
insuficiente, agente farmacológico, 
ausência de sono, deficiência visual, 

mobilidade prejuciada, doença vascular, 
hipotensão ortostática. 

OCORRÊNCIA DE QUEDAS  
queda da cama 

 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

queda durante transferência 
5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

 5 
4 
3 
2 

           1 

9 

RISCO DE DESEQUILÍBRIO ELETROLÍTICO 
 

FR: Diarréia, disfunção regularora 
endócrina, disfunção renal, mecanismo 

regulador comprometido, regime de 
tratamento, volume de líquido excessivo, 

vômito, volume de líquido insuficiente 

EQUILÍBRIO HÍDRICO  
equilíbrio entre ingestão e eliminação em 24h 

*7 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

turgor da pele 
5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

10 

RISCO DE INFECÇÃO 
 

FR: Desnutrição, tabagismo, alteração na 
integridade da pele, leucopenia, 

imunossupressão, vacinação inadequada, 
procedimento invasivo, alteração na 
integridade da pele, diminuição de 

hemoglobina. 

ESTADO IMUNOLÓGICO  
exames relativos a atuais infecções 

 
 
 
*7 
 
 
 
 
 
*7 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

temperatura do corpo 
5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

11 

RESPOSTA DISFUNCIONAL AO DESMAME 
VENTILATÓRIO 

 
CD: aumento da concentração na 

respiração, desconforto respiratório, 
fadiga, inquietação, cor anormal da pele, 

aumento moderado da frequencia 
respiratória acima dos valores basais, 
agitação, diaforese profunda, nível de 

RESPOSTA À VENTILAÇÃO MECÂNICA: 
ADULTO 

 

volume corrente 

*1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

frequência respiratória 



 
 

41 
   

consciência diminuído, respiração agônica, 
respiração descoordenada em relação ao 

ventilador 
 

FR: Alteraçção no padrão de sono, 
Desobstrução ineficaz das vias aéreas, 

desesperança, barreira ambiental, medo, 
incerteza quanto à capacidade de 

desmame, impotência 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

 

12 

RECUPERAÇÃO CIRÚRGICA RETARDADA 
 

CD: Adiamento do retorno ao trabalho, desconfoto, 
evidência de interrupção na cicatrização da área 

cirúrgica, precisa de ajuda para auto cuidado, tempo 
excessivo necessário à recuperação. 

 
FR: Agente farmacológico, dor, extremo de idade, 
mobilidade prejudicada, infecção de sitio cirúrgico 

perioperatória, obesidade, subnutrição, diabetes melito. 
 

CICATRIZAÇÃO DE 
FERIDAS:SEGUNDA INTENÇÃO 

 

drenagem purulenta 

*5 
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2 
1 

5 
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5 
4 
3 
2 
1 

drenagem serosanguinolenta 
5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

13 

DÉFICIT DE AUTOCUIDADO PARA HIGIENE ÍNTIMA 
 

CD: Capacidade prejudicada de chegar ao vaso sanitário, 
capaxidade prejudicada de sentar-se ao vaso sanitário, 
capacidade prejudicada de realizar a higiene intima.  

 
FR: Alteração na função cognitica, ansiedade, fadiga, 

dor, fraquesa, mobilidade prejudicada, prejuizo 
neuromuscular, desordem perceptivas. 

AUTOCUIDADO: BANHO  
lavagem na porção inferior do 

corpo 

*7 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

limpeza na área do períneo 
5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 
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ENFRENTAMENTO INEFICAZ 
 

CD: Abuso de substância, fadiga, doenças frequentes, 
alteração na concentração, alteração no padrão de sono, 

incapacidade de seguir informações, incapacidade de 
pedir ajuda, habilidades insuficientes para solução de 

problemas.  
 

FR: Alto grau de ameaça, apoio social insuficiente, crise 
situacional, incerteza, senso insuficiente de controle, 
recursos inadequados, oportunidade inadequada de 

preparar-se para estressores. 
 

ENFRENTAMENTO  
verbalização da sensação de 

controle 

*3 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

verbalização da aceitação da 
situação 

5 
4 
3 
2 

5 
4 
3 
2 

5 
4 
3 
2 
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1 1 1 

15 

RISCO DE SANGRAMENTO 
 

FR: Aneurisma, coagulopatia inerente, coagulopatia 
intravascular disseminada, conhecimento insuficiente 

sobre precauções de sangramento, disturbios 
gastrointestinais, função hepática prejudicada, história 

de queda, regime de tratamento, trauma. 

COAGULAÇÃO SANGUÍNEA  
Sangramento 

*9 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

Hematoma 
5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

16 

RISCO DE PERFUSÃO TISSULAR CARDÍACA DIMINUÍDA 
 

FR: abuso de substância, agente farmacológico, cirurgia 
cardiovascular, hiperlipidemia, hipertensão, hipoxia, 
hipoxemia, tambonamento cardíaco, diabetes melito, 

conhecimento insuficiente sobre fatores de risco 
modificáveis, hiperlipidemia 

PERFUSÃO TISSULAR: 
CARDÍACA 

 

arritmia 

*5 

5 
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3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

angina 
5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

5 
4 
3 
2 
1 

LEGENDA 
*1  
 

1= desvio grave da variação normal; 2= desvio substancial da variação normal; 3= Desvio 
moderado da variação normal; 4= Desvio leve da variação normal; 5= nenhum desvio da 
variação normal 

*2 1= nenhum conhecimento; 2= conhecimento limitado; 3=conhecimento moderado; 4= 
conhecimento substancial; 5= conhecimento amplo 

*3 1= nunca demonstrado; 2= raramente demonstrado; 3= Algumas vezes demonstrados; 4= 
Frequentemente demonstrados; 5= Consistentemente demonstrados 

*4 1= nenhum; 2= limitado; 3=moderado; 4=substancial; 5= extenso 
*5 1= extenso; 2= substancial; 3=moderado; 4=limitado; 5= nenhum 
*6 1= grave; 2= substancial; 3= moderado; 4= leve; 5= nenhum 
*7 1= gravemente comprometido; 2= muito comprometido; 3= moderadamente comprometido; 4= 

levemente comprometido; 5= não comprometido 
*8 1 = 10 e mais; 2= 7-9; 3= 4-6; 4=1-3; 5= nenhum 
*9 1= severo; 2= substancial; 3= moderado; 4= leve; 5= nenhum 
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4.3 Treinamento sobre o uso de linguagens padronizadas NANDA-I, NIC e NOC e 

sobre o uso do instrumento para aplicação do processo de enfermagem para 

pacientes hospitalizados em unidades cardiológicas 

 

Treinamento 09/11/2015 16/11/2015 

Número de participantes 5 5 

Tempo de Duração 4 horas 3 horas 

Atividades realizadas 

1. Desenvolvimento de 

reflexão e pensamento 

crítico do enfermeiro 

acerca do processo de 

enfermagem, suas etapas, 

o uso de linguagens 

padronizadas (NNN) no 

contexto da prática 

assistencial de pacientes 

hospitalizados em 

unidades cardiológicas 

2. Discussão com os 

enfermeiros participantes 

sobre como utilizar a 

importância de utilizar 

linguagens padronizadas 

(NNN) para o registro de 

enfermagem. 

1. Exposição sobre como 

utilizar o Instrumento para a 

para aplicação do processo de 

enfermagem para pacientes 

hospitalizados em unidades 

cardiológicas 

2. Contextualização do uso de 

diagnósticos, intervenções e 

resultados de enfermagem na 

prática assistencial; 

orientação quanto à utilização 

do instrumento elaborado 

nessa dissertação. 

3. Discussão com os 

enfermeiros sobre detalhes de 

como utilizar o Instrumento 

corretamente e 

esclarecimento de dúvidas 

 

Quadro 2. Atividades desenvolvidas no treinamento, tempo e número de 

participantes. 
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O objetivo do treinamento foi desenvolver uma reflexão e pensamento crítico 

do enfermeiro participante acerca do processo de enfermagem, suas etapas e o uso das 

linguagens padronizadas NNN, no contexto da prática assistencial, a pacientes 

hospitalizados em unidades cardiológicas. Foi utilizado o método tradicional de ensino, 

com aula expositiva, porém houve uma participação ativa dos enfermeiros durante os 

dois encontros, o primeiro treinamento contou com a presença da Profª Drª Ana Carla 

D. Cavalcanti, que possui experiência em pesquisas relacionadas a qualidade de 

registros de enfermagem e com a graduanda de enfermagem da UFF, Lyvia Figueiredo, 

integrante do grupo de pesquisa GESAE-IC. Como recurso áudio-visual foram 

utilizados slides exibidos em uma tv, conectada ao computador da sala de reuniões da 

unidade cardiointensiva. Cinco enfermeiras participaram dessa etapa, sendo duas 

enfermeiras da unidade cardiointensiva do quadro efetivo da UERJ e três enfermeiras 

residentes (duas do CTI cardíaco e uma da unidade cardiointensiva). 

Na sequência, agendamos a segunda etapa do treinamento que foi realizada no 

dia 16 de novembro de 2015, no mesmo local, nessa etapa do treinamento, o objetivo 

foi contextualizar o uso de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem na 

prática assistencial e orientar quanto a utilização do instrumento elaborado para essa 

pesquisa. Esse segundo momento contou com a participação da Enfª Ma. Juliana 

Mello, também do grupo de pesquisa GESAE-IC, imprimindo sua experiência em 

pesquisas envolvendo as linguagens padronizadas NNN.   

Após a realização de todas as etapas do treinamento, os enfermeiros receberam  

impressos do instrumento completo para utilização nas respectivas unidades 

cardiológicas, visando testar a sua utilização nas suas respectivas unidades. Todos os 

participantes obtiveram um aproveitamento superior a 75% da carga horária do 

treinamento e entregaram o instrumento de caracterização dos participantes 

devidamente preenchido. 

Foi criado um grupo no aplicativo whatsapp para comunicação entre os 

pesquisadores e os enfermeiros participantes do treinamento. Entramos em acordo com 

as chefias de enfermagem das unidades e as pesquisadoras responsáveis, que o 

instrumento poderia e necessitaria ficar pelo menos uma semana no prontuário do 
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paciente, para então fornecer informações à equipe de enfermagem realizar as 

evoluções e avaliações do processo de enfermagem, tornando possível múltiplas 

avaliações pelos examinadores treinados para uso do instrumento e até mesmo para os 

que não foram treinados, viabilizando que os mesmos conheçam os problemas iniciais 

apresentados pelo paciente e permitindo que eles sejam reavaliados, turno a turno ou 

diariamente, quanto aos diagnósticos inicialmente apresentados. O registro de 

enfermagem pautado nas etapas do processo de enfermagem bem como no SLP NNN. 

Após esse treinamento, outros enfermeiros foram treinados posteriormente, 

dentre eles as chefias de enfermagem dessas unidades e uma docente assistencial da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, responsável 

pela residência de enfermagem cardiovascular. Após o treinamento e início do uso do 

instrumento os enfermeiros participantes foram indagados sobre as dificuldades 

encontradas no preenchimento do instrumento, uma delas relatou dificuldade no 

levantamento de informações referentes ao domínio 8 do instrumento, que refere-se à 

sexualidade, considerou que esse tipo de informação no momento inicial torna-se 

difícil de obter devido a relação de confiança, ainda ser frágil e também devido às 

outras preocupações que o paciente apresenta no momento que é admitido em uma 

unidade cardiointensiva. 

Outro ponto importante foi apresentado por uma enfermeira que participou  do  

segundo treinamento,  que relatou que  o preenchimento do histórico torna-se inviável 

na admissão de um paciente em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, sendo 

necessário que essa parte fosse preenchida  somente na enfermaria quando os pacientes 

internam para o pré-operatório, devido ao tempo necessário para preenchimento do 

histórico e principalmente devido ao perfil do paciente em pós-operatório imediato de 

cirurgia cardíaca, que torna-se incapaz de fornecer dados para uma coleta de dados 

completa. 

Após o treinamento foram identificados alguns entraves relacionados ao campo 

de pesquisa, tais como: as férias de uma enfermeira treinada, a greve dos enfermeiros 

residentes em enfermagem cardiovascular, o período de redução do número de 

internações próximo ao natal e ano novo. 
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4.4- Caracterização dos participantes da pesquisa 

 

Os enfermeiros participantes da pesquisa, na etapa do treinamento, 

preencheram um instrumento de caracterização, onde constam importantes 

informações como idade, tempo de formação, formação acadêmica, experiência 

profissional em unidades cardiológicas, informações como se o enfermeiro já trabalhou 

no ensino, pesquisa ou cuidado de enfermagem com as linguagens padronizadas da 

NANDA-I, NIC E NOC. Também foi levantado por meio desse instrumento, se o 

enfermeiro possui algum trabalho científico, como autor ou co-autor, abordando os 

temas: processo de enfermagem, registros de enfermagem e linguagens padronizadas 

NNN. Outra informação muito importante foi se os enfermeiros já participaram de 

algum tipo de treinamento sobre linguagens padronizadas de enfermagem.  

Foi possível observar que dos cinco enfermeiros participantes, três possuem   

31 anos, os outros dois enfermeiros estão entre 23 e 25 anos. Quanto à experiência 

profissional, em anos na enfermagem em cardiologia, dos cinco enfermeiros, três 

enfermeiros possuem acima de dois anos de experiência profissional na área, sendo um 

enfermeiro com nove anos de experiência na área. Um enfermeiro possui menos de um 

ano de experiência profissional na área. E os outros três enfermeiros possuem de um a 

dois anos de experiência na área de enfermagem cardiológica. 

Em relação aos enfermeiros que já trabalharam com o SLP da NANDA-I no           

cuidado, ensino ou pesquisa, a maioria dos enfermeiros já utilizaram na sua prática 

profissional o SLP da NANDA-I (três enfermeiros dos cinco já trabalharam com o SLP 

da NANDA-I). Dos enfermeiros participantes que já trabalharam com o SLP da NIC 

no cuidado, ensino ou pesquisa. Dos cinco enfermeiros, apenas um enfermeiro não 

havia trabalhado com a linguagem padronizada da NIC. Dos cinco enfermeiros que já 

trabalharam com o NOC, apenas dois, não trabalharam com o NOC. 

No que concerne a formação acadêmica dos enfermeiros, participantes da 

pesquisa, dos cinco enfermeiros, um possui especialização concluída e os outros quatro 

possuem especialização sob os moldes de residência em enfermagem cardiovascular 

em andamento. 
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 Outra observação importante é, dos cinco enfermeiros, apenas um havia 

participado de um treinamento prévio sobre SLP para registros de enfermagem. 

 Portanto, a maioria dos enfermeiros não possuía treinamento prévio específico 

e detalhado sobre o uso dos SLP NNN. Os que possuíam menos tempo de formação e 

experiência profissional já haviam utilizado as linguagens NNN no cuidado assistencial 

de enfermagem. 

 
4.5 - Resultados obtidos a partir da aplicação do Q-DIO nos registros de 

enfermeiros antes da realização do treinamento   

 

A tabela 1 apresenta a descrição dos resultados da aplicação do Q-DIO no 

momento pré-intervenção. A análise da qualidade dos registros de enfermagem foi 

estratificada pelos quatro domínios do instrumento e escore total. 

 

Tabela 1. Análise da qualidade de registros de enfermagem pelo uso do instrumento Q-DIO 
no momento pré-intervenção (n=12). Niterói, 2015. 
 

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

p-valor** 

Diagnóstico de Enfermagem como Processo* 2,0 (2,0-5,0) 0,001 

Diagnóstico de Enfermagem como Produto* 5,0 (3,5-7,0) 0,007 
Intervenções de Enfermagem* 1,5 (2,0-3,0) 0,001 
Resultados de Enfermagem 3,2±2,31 0, 69 
Escore Total* 14,8±5,71 0,15 
*Cálculo de mediana e intervalo interquartil 
1Cálculo de média e desvio padrão 

 ** Teste Shapiro Wilk 
  

Verificamos que as únicas variáveis que apresentaram distribuição normal pelo 

teste de Shapiro-Wilk foram o domínio " Resultados de Enfermagem" e o Escore total 

do Q-DIO. Os domínios "Diagnóstico de Enfermagem como Processo" e "Intervenções 

de Enfermagem" apresentaram os menores escores. A mediana do escore total do Q-

DIO no pré-intervenção foi igual a 14,8±5,7 p=0,15. 
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4.6 - Resultados obtidos a partir da aplicação do Q-DIO nos registros de 

enfermeiros após a realização do treinamento   

 

A tabela 2 apresenta a descrição dos resultados da aplicação do Q-DIO no 

momento pós-intervenção. No momento pós-intervenção, verificamos que, todos os 

domínios, incluindo o escore total, tiveram distribuição normal pelo teste de Shapiro-

Wilk. O domínio "Intervenções de Enfermagem" apresentou o menor escore. O 

domínio " Diagnóstico de Enfermagem como Produto" apresentou o maior escore 

(10,3±3,7). A média do escore total do Q-DIO no pós-intervenção foi 29,0±10,5.  

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

no momento pós-intervenção (n=12). Niterói, 2015 

 

Domínios do Q-DIO (versão brasileira) Momento pós-
intervenção1 p-valor** 

Diagnóstico de Enfermagem como Processo 8,9±5,9 0,11 

Diagnóstico de Enfermagem como Produto 10,3±3,7 0,55 
Intervenções de Enfermagem 1,7 ±1,5 0,19 
Resultados de Enfermagem 8,0±2,2 0,15 
Escore Total   29±10,5 0,84 
1Cálculo de média e desvio padrão 
** Teste Shapiro Wilk   
   
Tabela 3. Comparação da qualidade de registros de enfermagem pelo uso do instrumento Q-
DIO nos momentos pré e pós-intervenção (n=12). Niterói, 2015. 

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

intervenção 
Momento pós-

intervenção p-valor 

Diagnóstico de Enfermagem como Processo 2,0 (2,0-5,0) 7,0 (3,5-15,0) 0,018* 
Diagnóstico de Enfermagem como Produto 5,0 (3,5-7,0) 11,5 (8,0-13,5) 0,019* 
Intervenções de Enfermagem 1,5 (2,0-3,0) 1,5 (0,25-3,0) 0,105* 

Resultados de Enfermagem 3,2±2,3 8,0±2,2 p<0,001** 

Escore Total 14,8±5,7 29,0±10,5 0,003** 

**Teste T-Pareado      

* Teste Wilcoxon (não paramétrico) 
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Ao comparar os domínios do Q-DIO nos momentos antes e depois da 

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

Enfermagem", os demais obtiveram diferença estatística significante, todos com 

aumento do escore no momento pós-intervenção. 

Destaca-se o escore total do Q-DIO (14,8±5,7 vs. 29,0±10,5; p=0,003), cuja 

média aumentou no momento pós-intervenção, indicando que houve melhoria da 

qualidade de registros de enfermagem pelo uso do instrumento Q-DIO. 
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5- Discussão 
 

 
Este estudo apresentou pela primeira vez uma proposta de instrumento para 

aplicação do processo de enfermagem com SLP para unidades cardiovasculares e 

comprovou a melhora da qualidade do registro de enfermagem através do Q-DIO após 

treinamento e utilização do instrumento na prática assistencial. 

A partir da revisão integrativa, fase inicial deste estudo foi possível verificar 

que as publicações sobre os registros de enfermagem para pacientes com distúrbios 

cardiovasculares dos últimos dez anos, mostraram que a maioria se relaciona à 

diagnósticos de enfermagem da taxonomia II da NANDA-I. Poucas publicações fazem 

referência as três linguagens padronizadas NNN e, a maioria dos estudos são os não-

experimentais, unicêntricos, transversais e com tratamento estatístico descritivo, 

diferente da proposta dessa pesquisa, no que tange ao ponto de vista metodológico. 

Tanto os estudos encontrados na etapa da revisão integrativa, quanto a pesquisa 

demonstraram a importância do uso de linguagem padronizada, a fim de produzir e 

utilizar dados que apoiam a prática, a pesquisa ou a melhoria da qualidade baseada em 

evidências. 

 A revisão integrativa também demonstrou um estudo descritivo, retrospectivo 

onde foram analisados 272 registros de internação, cujo objetivo foi identificar ligações 

de diagnósticos, intervenções, resultados e ligações de dados clínicos reais usando 

sistemas de linguagens padronizadas como a NANDA-I, NIC e NOC, para pacientes 

com insuficiência cardíaca (IC). Esse estudo chegou a dez ligações NNN para 

pacientes com IC mais frequentes como resultado do levantamento realizado em 

prontuários. Esse estudo elucidou que o uso das terminologias NNN foram descritas 

em mais de 50% dos prontuários (9), o que evidencia a necessidade de construção de 

mais estudos envolvendo registros de enfermagem com a utilização das linguagens 

padronizadas NNN, seguindo os moldes dessa pesquisa. 

O diagnóstico de enfermagem (DE), débito cardíaco diminuído, foi observado 

em todos os registros cujo o instrumento elaborado nessa pesquisa foi aplicado, 

corroborando com os resultados do artigo citado anteriormente, em que o diagnóstico 
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de enfermagem débito cardíaco diminuído aparece como um dos mais frequentes em 

pacientes cardiopatas.  

Do mesmo modo, o diagnóstico de enfermagem integridade tissular 

prejudicada, apareceu, porém, nos registros sem o uso de linguagem padronizada em 

evoluções cursivas. (9) A intervenção monitoramento de líquidos também foi 

observada nos registros analisados, com o uso do instrumento nessa pesquisa, 

convergindo com as publicações identificadas na etapa da revisão integrativa. (9)  

As publicações apontam que o uso de registros eletrônicos associado ao uso de 

linguagens padronizadas em enfermagem apresenta inúmeros benefícios, uma vez que 

melhoram a comunicação entre os profissionais, possibilitando um acompanhamento 

do paciente e da assistência de enfermagem de modo mais consistente e prático, 

principalmente, quando se trata de cuidado ao paciente com distúrbios 

cardiovasculares.  

O campo de realização dessa pesquisa não possui registros eletrônicos de 

enfermagem. Todavia, uma das unidades cardiológicas, o CTI cardíaco, possui alguns 

impressos de preenchimento manual com o uso de conceitos diagnósticos dos DE da 

NANDA-I, constituindo então uma limitação a ausência de registros eletrônicos de 

enfermagem. (23)  

O domínio "Intervenções de Enfermagem" diferente dos demais, não 

apresentou diferença estatística significante. Todos os outros domínios obtiveram um 

aumento do escore no momento pós-intervenção, após a comparação da análise 

estatística. Destaca-se o escore total do Q-DIO (14,8±5,7vs.29,0±10,5; p=0,003), cuja 

média aumentou no momento pós-intervenção, indicando que houve a melhoria da 

qualidade de registros de enfermagem pelo uso do instrumento elaborado nessa 

pesquisa e treinamento dos enfermeiros. Foi possível observar durante a análise dos 

registros realizados com o uso do instrumento que as intervenções de enfermagem NIC 

foram assinaladas, porém a prescrição foi subpreenchida na etapa pós-intervenção, dos 

doze prontuários, em apenas dois prontuários, os registros estavam completos no 

domínio intervenções de enfermagem, no que diz respeito à execução das intervenções, 

quem as executou (assinatura e carimbo do enfermeiro). 
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A ausência de resultados estatisticamente significantes no que se refere ao 

domínio intervenção de enfermagem, pode ser atribuída a diversos fatores, o primeiro 

deles é que o treinamento embora tenha sido sobre todas as fases do processo de 

enfermagem, a etapa do planejamento ou prescrição foi  abordada de forma breve em 

comparação as outras etapas, inclusive as discussões durante o treinamento com os 

participantes. Outro fator importante é que o treinamento foi apenas para enfermeiros, 

isso nos limitou de certa forma, porque para que todas as etapas do processo de 

enfermagem sejam executadas a equipe de enfermagem precisa estar envolvida, os 

técnicos de enfermagem precisam entender o porquê das intervenções de enfermagem 

baseadas em NIC estarem prescritas, a importância do processo de enfermagem e dos 

registros de enfermagem em sua totalidade, isso inclui o carimbo e assinatura do 

profissional executante ; para que as mesmas sejam executadas  e não se tornem apenas  

tarefas burocráticas, é preciso inserir toda a equipe nas iniciativas de implantação da 

SAE. 

Ainda em relação as intervenções de enfermagem pode-se afirmar que é 

indispensável o apoio institucional, no incentivo a treinamentos relacionados ao 

processo de enfermagem, a cultura institucional de valorização do registro em sua 

totalidade com foco na qualidade dos registros o que poderá refletir diretamente na 

qualidade assistencial e gerencial do cuidado de enfermagem. 

Pode-se destacar que nem todos os prontuários avaliados na segunda etapa, 

após o treinamento (intervenção), foram obtidos de uma amostra exclusivamente 

composta de registros realizados através do instrumento proposto, isso se deve também 

ao fato do treinamento ter contado com um número limitado de enfermeiros 

participantes. 

Em relação a aplicabilidade do instrumento ( produto dessa pesquisa) pode-se 

dizer que é importante  conhecer e considerar a dinâmica de trabalho dos setores, o 

grau de complexidade dos pacientes e o fluxo dos pacientes até serem admitidos nessas 

unidades, isso pode ser exemplificado pela dificuldade no preenchimento do histórico 

de enfermagem no CTI cardíaco, visto que o mesmo destina-se a receber pacientes em 

pós-operatório, o que necessitaria de tempo de trabalho destinado à coleta e que devido 
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ao perfil dos pacientes , ainda que os profissionais dispusessem desse tempo, o 

histórico continuaria subpreenchido, sendo identificada durante a aplicação do 

instrumento a necessidade do preenchimento do histórico no pré-operatório, que 

normalmente o paciente faz na enfermaria de cardiologia. 

 Outra limitação foi a avaliação por quatro dias consecutivos da presença ou 

ausência de diagnósticos e resultados de enfermagem. A maioria dos prontuários 

avaliados pelo Q-DIO, em que o instrumento para aplicação do processo de 

enfermagem foi empregado na etapa após o treinamento, tinham um subpreenchimento 

em relação aos quatro dias para reavaliar diagnósticos e resultados. Essa informação 

pode ser atribuída ao fato de o treinamento não ter sido realizado com os enfermeiros 

de todos os turnos, todos os plantões, devido à impossibilidade de disponibilidade dos 

mesmos para o treinamento e também ao número reduzido de enfermeiros nessas 

unidades cardiológicas. Como exemplo, obtivemos duas situações, uma enfermeira que 

gostaria de ter participado do treinamento e não participou devido a intercorrências 

clínicas de um paciente no dia do treinamento e outra enfermeira que, após ter iniciado 

o treinamento, precisou se ausentar para prestar assistência a um paciente do CTI 

cardíaco. 

O domínio diagnóstico de enfermagem como produto na etapa pós-intervenção 

foi o que apresentou o maior escore, esse aumento pode ser atribuído ao treinamento e 

ao uso do instrumento para aplicação do processo de enfermagem em unidades 

cardiológicas, visto que o Q-DIO possui no referido domínio, algumas questões 

relacionadas a construção do diagnóstico de enfermagem de acordo com a NANDA-I 

e, somente uma unidade cardiológica possuía a construção parcial do DE da NANDA-I 

proposta por um modelo de registro (impresso). 

  Diante do resultado o escore total do Q-DIO (14,8±5,7vs.29,0±10,5; p=0,003), 

cuja média aumentou no momento pós-intervenção, houve uma melhoria significativa 

da qualidade dos registros de enfermagem, avaliada pelo Q-DIO, após a comparação 

entre o momento pré e pós intervenção, bem como o uso do principal produto 

elaborado nessa pesquisa. 
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             A impossibilidade de treinar todos os enfermeiros das unidades cardiológicas, 

devido aos problemas previamente citados, tais como quantitativo de pessoal de 

enfermagem limitado, foi uma limitação relacionada a intervenção dessa pesquisa. 

Outra limitação foi o fato de o centro de pesquisa não possuir registros eletrônicos de 

enfermagem, o que dificulta o acesso dos enfermeiros às informações anteriores 

relacionadas ao paciente e a assistência de enfermagem prestada. A ocorrência de 

greve dos enfermeiros residentes, treinados durante o período de coleta de dados, 

ocasionou atrasos no andamento da pesquisa, além de outros problemas estruturais e de 

recursos humanos do hospital, acarretando na redução significativa do número de 

internações. Além disso, alguns residentes que poderiam ter sido treinados e que não 

fizeram parte do treinamento anterior, não puderam ser treinados devido ao início do 

período de férias e alguns tipos de licença.  
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6-Conclusão 
 

O uso do instrumento para aplicação do processo de enfermagem para pacientes 

hospitalizados em unidades cardiológicas melhorou significativamente a qualidade dos 

registros de enfermagem, bem como o treinamento (intervenção) realizado para os 

enfermeiros participantes.  

Durante e após a análise dos dados obtidos foi possível concluir a importância 

desse estudo para a comunidade acadêmica, para a prática assistencial de enfermagem 

bem como para o desenvolvimento de novas pesquisas com delineamento experimental 

e quase-experimental, que dispõe desde então de um estudo que comprova, que o 

emprego de um instrumento elaborado previamente com SLP NNN para 

implementação do processo de enfermagem para pacientes cardiológicos, facilita a 

utilização do processo de enfermagem na prática assistencial, por meio de uma 

padronização dos registros de enfermagem, o que de acordo com os resultados obtidos 

nessa pesquisa corroborando com a literatura, melhora significativamente a qualidade 

dos registros de enfermagem mesmo em condições adversas como as demonstradas 

nesse estudo, por exemplo a quantidade inadequada de recursos humanos. 
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8-Apêndices 

8.1Apêndice A 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

                 O sr. (srª) está sendo convidado(a) participar da  pesquisa “Instrumento para 

aplicação do processo de enfermagem para pacientes hospitalizados em unidade 

cardiológica: estudo quase-experimental”, que está sendo realizada no Hospital 

Universitário Pedro Ernesto (HUPE). Os objetivos são: construir um instrumento para 

aplicação do processo de enfermagem, para pacientes hospitalizados em unidade cardiológica, 

treinar os enfermeiros dessas unidades cardiológicas para o uso do instrumento e avaliar a 

qualidade desse instrumento através do Quality of Diagnosis, Interventions and Outcomes (Q-

DIO). Benefícios: treinamento da equipe de enfermagem das unidades cardiológicas (CTI 

cardíaco, Unidade cardiointensiva e Enfermaria da cardiologia) e como produto final do 

estudo será disponibilizado o instrumento para uso no HUPE.  Riscos: não são previstos 

riscos com o treinamento e nem com o uso do instrumento. Sua identidade será preservada 

e não serão divulgados os nomes dos participantes ou qualquer outro dado que permita sua 

identificação pública. A qualquer momento da realização dessa pesquisa o sr. (srª) podem 

recusar-se a participar sendo garantido o respeito a sua autonomia e decisão. Essa pesquisa 

está de acordo com a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde .Eu, 

_______________________________________________________, concordo em participar 

da pesquisa “Instrumento para aplicação do processo de enfermagem para pacientes 

hospitalizados em unidade cardiológica: estudo quase-experimental” , conforme 

informado por esse termo. 

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, 

para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

 E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 
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Assinatura do participante:_________________________________________________ 

Testemunha:____________________________________________________________ 

                          Rio de Janeiro,___ de __________ de ____________. 

Pesquisadores responsáveis:  

Allana Raphaela dos Santos Cardoso 

e-mail:allanaraph@yahoo.com.br tel: (21) 979141216 

Ana Carla Dantas Cavalcanti 

e-mail:  ana_carladc@yahoo.com.br  tel: (21) 981086657 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

65 
   

8.2 Apêndice B - Instrumento de caracterização dos participantes 

 

INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 

 

Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa 

  
APRESENTAÇÃO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO  

 
Prezado Colega: 
 Este treinamento integra o projeto de pesquisa “Instrumento para aplicação do 
processo de enfermagem para pacientes hospitalizados em unidades cardiológicas: 
estudo quase-experimental” e parte dele constará na construção de uma Dissertação de 
Mestrado, conforme detalhamos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Na primeira etapa do estudo realizou-se através da revisão integrativa da literatura, um 
levantamento de estudos sobre registros de enfermagem com ou sem linguagem padronizada 
para pacientes com distúrbios cardiológicos, em que se observou a necessidade de elaboração 
de um instrumento com linguagem padronizada de enfermagem conforme proposto na 
Taxonomia II da NANDA-I, NIC E NOC. 
 Para tanto, contamos com sua colaboração, na gentileza de responder o instrumento 
integrante desta segunda etapa da pesquisa, ou seja, o treinamento para uso do instrumento 
produto dessa pesquisa e sobre o processo de enfermagem e uso de linguagem padronizada 
NNN. Desta forma, segue um instrumento de caracterização do participante ( enfermeiro) : 

 
Caracterização do participante - dados de identificação e áreas de estudo e atuação 

profissional. 
 
 Desde já, agradecemos a sua valorosa colaboração e nos dispomos para qualquer 
esclarecimento e ou dúvida.   
 
  

Mestranda Allana Raphaela dos Santos Cardoso (allanaraph@yahoo.com.br) 
 Orientação: Profª Drª Ana Carla Dantas Cavalcanti (ana_carladc@yahoo.com.br)  
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INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 
1. Nome: ______________________________________________________________ 

 
2. Idade: ___ 
 
3. Instituição e setor em que trabalha atualmente: 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Área de atuação: 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. Tempo de experiência profissional em unidades cardiológicas: ______anos. 
 
6. Tempo de formação: ___anos. 
 
7. Já trabalhou ou trabalha com diagnóstico de enfermagem da NANDA-I? 
(  ) Sim (  ) Não  
- Em caso afirmativo, em qual das três áreas e por quanto tempo? 
(   ) No ensino/ Tempo: __ANOS 
(   ) Na pesquisa/ Tempo: __ ANOS 
(   ) No cuidado / Tempo: __ ANOS 
 
8. Já trabalhou ou trabalha com intervenções de enfermagem NIC? 
(  ) Sim (  ) Não  
- Em caso afirmativo, em qual das três áreas e por quanto tempo? 
(   ) No ensino/ Tempo: __ANOS 
(   ) Na pesquisa/ Tempo: __ ANOS 
(   ) No cuidado / Tempo: __ ANOS 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

67 
   

9. Já trabalhou ou trabalha com resultados de enfermagem NOC? 
(  ) Sim (  ) Não  
- Em caso afirmativo, em qual das três áreas e por quanto tempo? 
(   ) No ensino/ Tempo: __ANOS 
(   ) Na pesquisa/ Tempo: __ ANOS 
(   ) No cuidado / Tempo: __ ANOS 
 
10. Titulação acadêmica: especifique a formação acadêmica e o tema de trabalho apresentado: 
(  ) Graduação – Tema do trabalho de conclusão de curso: 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
(  ) Especialista – Tema da monografia: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________ 
(  ) Mestrado – Tema da dissertação: 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
(  ) Doutorado – Tema da Tese: 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
(  ) Livre docência – Tema: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________ 
(  ) Pós-doutorado – Tema: 

 
 
(  ) Outros. Especifique:  
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
11. Já realizou algum trabalho (autoria/co-autoria) abordando o tema Processo de 
Enfermagem? 
 (  )Sim (  )Não  
- Em caso afirmativo, marque as alternativas correspondentes: 
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(  ) Monografia de graduação 
(  ) Apresentação de trabalho em eventos científicos  
(  ) Dissertação de mestrado                        
(  ) Tese de doutorado  
(  ) Outros. Especifique: _________________________________________________ 
 
12. Já realizou algum trabalho (autoria/co-autoria) abordando o tema Linguagens 
Padronizadas NANDA-I, NIC E NOC? 
(  ) Sim (  )Não  
- Em caso afirmativo, marque as alternativas correspondentes: 
(  ) Monografia de graduação        
(  ) Apresentação de trabalho em eventos científicos  
(  ) Dissertação de mestrado                         
(  ) Tese de doutorado  
(  ) Outros. Especifique:  Artigo científico 
 
13. Já realizou algum trabalho (autoria/co-autoria) abordando o tema Registros de 
Enfermagem? 
(  )Sim (  )Não 
 - Em caso afirmativo, marque as alternativas correspondentes: 
(  ) Monografia de graduação      
(  )Apresentação de trabalho em eventos científicos  
(  )Dissertação de mestrado                      
(  )Tese de doutorado  
(  ) Outros. Especifique: artigo científico 
 
14. Já participou de algum treinamento sobre processo de enfermagem e/ou uso de algum tipo 
de linguagem padronizada de enfermagem?  
 
(  )Nunca        (  ) uma vez           (   ) Muitas vezes       
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8.3- APÊNDICE C- Plano de aula para o treinamento dos enfermeiros participantes 

 
 

 

 Rua Dr. Celestino, 74  
24020-091- RJ – Brasil  
Tel (21) 2629-9493  
e-mail: mpeauff@gmail.com  
www.uff.br/mpea  
 
 

 

PLANO DE AULA 
TREINAMENTO  E  ETAPA DA DISSERTAÇÃO: “ Instrumento para aplicação do 
processo de enfermagem para pacientes hospitalizados em unidades cardiológicas: 
estudo quase-experimental” 
DATA : 09/11/2015                               HORÁRIO : 7 às 9h 

 
Pesquisadores Responsáveis:  

Mestranda :ALLANA RAPHAELA DOS SANTOS CARDOSO 

                      e-mail: allanaraph@yahoo.com.br 

Orientadora: Profª  Drª ANA CARLA DANTAS CAVALCANTI 

                    e-mail: ana_carladc@yahoo.com.br 

TEMA : O PROCESSO DE ENFERMAGEM E O USO DE LINGUAGENS 

PADRONIZADAS NANDA-I, NIC E NOC. 

OBJETIVO GERAL : desenvolver uma reflexão e pensamento o  crítico do enfermeiro 

participante à cerca do processo de enfermagem, suas etapas e o uso das linguagens 

padronizadas,  NANDA-I, NIC e NOC no contexto da prática assistencial a pacientes 

hospitalizados em unidades cardiológicas. 

ETAPAS PREVISTAS: 

01- Apresentação do tema  em slides por 50 minutos 

02- Intervalo de 20 minutos para o coffe-break 

03- Apresentação de slides e discussão por 50 minutos 
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METODOLOGIA: Aula expositiva. 

 
RECURSOS UTILIZADOS : data-show com apresentação em power-point . 

 
AVALIAÇÃO : Participação durante o treinamento e presença em no mínimo 75% do 

tempo de treinamento. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

1. Carvalho E C ,Cruz D A L M, Herdman H T, Contribuição das linguagens 

padronizadas para a produção do conhecimento, raciocínio clínico e 

prática clínica da enfermagem, Rev Bras Enferm.2013; 66(esp): 134-41. 

2. Linch G F C, Müller-Staub N, Rabelo E R, Qualidade dos registros de 
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PLANO DE AULA 
TREINAMENTO  E  ETAPA DA DISSERTAÇÃO: “ Instrumento para aplicação do 
processo de enfermagem para pacientes hospitalizados em unidades cardiológicas: 
estudo quase-experimental” 
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Mestranda :ALLANA RAPHAELA DOS SANTOS CARDOSO 

                      e-mail: allanaraph@yahoo.com.br 

Doutoranda: Juliana de Melo Vellozo Pereira 

                    e-mail: juvellozo.uff@gmail.com 

 
TEMA :  Como utilizar o Instrumento para aplicação do processo de enfermagem para 

pacientes hospitalizados em unidades cardiológicas? 

OBJETIVOS : Contextualizar o uso de diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem na prática assistencial; orientar quanto à utilização do instrumento elaborado 

nessa dissertação. 

 

ETAPAS PREVISTAS: 

04- Apresentação do tema  em slides por 50 minutos 

05- Intervalo de 20 minutos para o coffe-break 

06- Apresentação de slides e discussão  por 50 minutos 
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METODOLOGIA: Aula expositiva. 

 
RECURSOS UTILIZADOS : data-show com apresentação em power-point . 

 
AVALIAÇÃO : Participação durante o treinamento e presença em no mínimo 75% do 

tempo de treinamento. 
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9- Anexos 
9.1-Anexo A Q-DIO 

Dimensões/Itens Escala de 3 pontos 
Diagnósticos de enfermagem como processo 
Dados da informação registrada: 

0 1 2 

1. Situação atual que levou a internação    
2. Ansiedade, preocupações, expectativas e desejos relacionados à internação    
3. Situação social e ambiente/circunstâncias em que vive    
4. Enfrentamento da situação atual/com a doença    
5. Crenças e atitudes em relação à vida (relacionadas à internação)    
6. Informações sobre o paciente e familiares/outras pessoas importantes na situação    
7. Questões sobre intimidade pessoal relacionadas ao gênero    
8. Hobbies, atividades e lazer    
9. Pessoas importantes (para contato)    
10. Atividades de vida diária    
11. Prioridades relevantes de enfermagem de acordo com a avaliação    
11 Itens, Escore máximo=22, Pontuação ideal=2  
Diagnósticos de enfermagem como produto Escala de 3 pontos 

0 1 2 
12. Problema de Enfermagem/Título do diagnóstico está registrado    
13. Título do diagnóstico está formulado e numerado de acordo com a NANDA    
14. A etiologia está registrada    
15.A etiologia está correta, e corresponde ao diagnóstico de enfermagem    
16.Os sinais e sintomas estão registrados    
17. Os sinais e sintomas estão corretamente relacionados com o diagnóstico de 
enfermagem 

   

18. A meta de enfermagem se relaciona/corresponde ao diagnóstico de enfermagem    
19. A meta de enfermagem é alcançável por meio das intervenções    
8 Itens, Escore máximo=16, Pontuação ideal=2  
Intervenções de Enfermagem 0 1 2 
20. Concretas, claramente nomeadas de acordo com as intervenções da NIC – e planejadas 
(o que será realizado, como, com que frequência e por quem) 

   

21. As intervenções de enfermagem têm efeito sobre a etiologia dos diagnósticos de 
enfermagem 

   

22. As intervenções de enfermagem realizadas estão registradas (o que foi realizado, 
como, com que frequência e por quem) 

   

3 Itens, Escore Máximo=6, Pontuação ideal=2  
Resultados de Enfermagem 0 1 2 
23. Mudanças críticas de diagnósticos são avaliadas diariamente ou turno a 
turno/diagnósticos prolongados são avaliados a cada quatro dias 

   

24. O diagnóstico de enfermagem está reformulado    
25. O resultado de enfermagem está registrado    
26. O resultado de enfermagem é observável/medido e registrado de acordo com NOC    
27. O resultado de enfermagem indica:  
- melhora dos sintomas do paciente 
- melhora do conhecimento do paciente 
- melhora das estratégias de enfrentamento do paciente 
- melhora das habilidades de autocuidado - melhora no estado funcional 

   

28. Existe uma relação entre os resultados e as intervenções de enfermagem    
29. Os resultados e os diagnósticos de enfermagem estão internamente relacionados    
7 Itens, Escore máximo=14, Pontuação ideal=2    



 
 

73 
 

9-2Anexo  B Cópia do parecer de aprovação do comitê de ética 
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9-3Anexo  C – EVA - Escala visual analógica 
 

 
ESCALA VISUAL ANALÓGICA – EVA 

 
A Escala Visual Analógica – EVA consiste em auxiliar na aferição da intensidade da dor no paciente, é 
um instrumento importante para verificarmos a evolução do paciente durante o tratamento e mesmo a 
cada atendimento, de maneira mais fidedigna. Também é útil para podermos analisar se o tratamento 
está sendo efetivo, quais procedimentos têm surtido melhores resultados, assim como se há alguma 
deficiência no tratamento, de acordo com o grau de melhora ou piora da dor. 
A EVA pode ser utilizada no início e no final de cada atendimento, registrando o resultado sempre na 
evolução. Para utilizar a EVA o atendente deve questionar o paciente quanto ao seu grau de dor sendo 
que 0 significa ausência total de dor e 10 o nível de dor máxima suportável pelo paciente. 
Dicas sobre como interrogar o paciente: 

• Você tem dor? 

• Como você classifica sua dor? (deixe ele falar livremente, faça observações na pasta sobre o 
que ele falar) 

Questione-o: 
a) Se não tiver dor, a classificação é zero. 
b) Se a dor for moderada, seu nível de referência é cinco. 
c) Se for intensa, seu nível de referência é dez. 
 

OBS.: Procure estabelecer variações de melhora e piora na escala acima tomando cuidado para não 
sugestionar o paciente. 
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9.4-Anexo D – Escala de Fugulin 
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9.5-Anexo E – Escala de Morse - Avaliação do Risco de Queda 
 

ESCALA DE MORSE  
AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDA 

 
 
 
1.      HISTÓRIA  DE  QUEDAS                                          NÃO -  0      SIM  - 20 
 
 
 2.     DIAGNÓSTICOS   MÉDICOS (> 2  patologias)     NÃO -  0      SIM  -  15 
 
  
3.      AJUDA  NA  MARCHA  
                  Nenhuma / Ajuda cuidador / acamado _________________   0 
                  Bengala / canadiana / andarilho ______________________  15 
                    Apoio  nos  móveis ________________________________   20 
 
  
4.     TERAPÊUTICA I.V. ou CATETER PERMANENTE_____________         20 
  
 
5.      MARCHA  
                   Normal / cadeira de rodas / acamado __________________   0 
                    Com  dificuldade, mas  sem  ajuda  ____________________10 
                    Incapaz, sem  ajuda ________________________________  20 
 
 
 6.     ESTADO  MENTAL    
                   Orientado__________________________________________  0 
                    Dificuldade  de  orientação ___________________________ 15 
 
 
 
Classificação do nível de risco                           Recomendações  

• 0 – 24: sem risco                                  Nenhuma  

• 25 – 50: baixo risco                                 Implementar precauções   
                                                                                  padronizadas contra quedas 
 

• > 50: alto risco                                          Implementar intervenção para                    
                                                                                  prevenção de alto risco de quedas 
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9.6-Anexo F – Escala de coma de Glasgow e Escala de sedação de Ramsay 
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9.7- Anexo G- Escala de Braden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


