
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA  

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

 

 

 

 

HARLON FRANÇA DE MENEZES 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO DA CIPE® PARA PESSOAS COM DOENÇA 

RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO CONSERVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2021 

  

 



 

 

HARLON FRANÇA DE MENEZES 

 

 

 

 

 

SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO DA CIPE® PARA PESSOAS COM DOENÇA 

RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO CONSERVADOR 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde 

da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa, da Universidade Federal Fluminense, 

como requisito parcial para obtenção do Título 

de Doutor em Ciências do Cuidado em Saúde. 

 

 

Área de Concentração – A complexidade do 

cuidado em enfermagem e saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora:  

Prof.ª Dr.ª Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HARLON FRANÇA DE MENEZES 

 

 

SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO DA CIPE® PARA PESSOAS COM DOENÇA 

RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO CONSERVADOR 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde 

da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa, da Universidade Federal Fluminense, 

como requisito parcial para obtenção do Título 

de Doutor em Ciências do Cuidado em Saúde. 

 

Área de Concentração – A complexidade do 

cuidado em enfermagem e saúde.  

 

 

Aprovada em 1º de junho de 2021. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Prof.ª Dr.ª Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho – UFF – Orientadora  

 

 

Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva – UFRN  

 

 

Prof.ª Dr.ª Patrícia dos Santos Claro Fuly – UFF  

 

 

Prof.ª Dr.ª Ana Cristina Silva Pinto – UNIRIO  

 

 

Prof.ª Dr.ª Silvia Maria de Sá Basílio Lins – UFF 

 

 

Prof. Dr. Rudval Souza da Silva – UFBA  

 

 

Prof.ª Dr.ª Dayse Mary da Silva Correia – UFF 

 

 

Niterói 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este estudo à saúde brasileira.  

Ao Sistema Único de Saúde.  

À universalidade, equidade e integralidade. 

À ciência e educação da Enfermagem.  

Em defesa da vida! 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

“Diga o quanto você ama a quem você ama. Mas não fica só na declaração. Ame na 

prática, na ação. Amar é ação. Amar é arte.”  

Paulo Gustavo 

 

Agradeço a Deus, ao Universo e à Espiritualidade que me rodeia e que me fez forte 

quando em muitas vezes não acreditava em mim. É agradecer, agradecer e agradecer. Devo 

tudo ao que acredito e peço. Sou prova viva disso. Amém! Axé! Salve! Opchá!  

À minha família que sempre demonstrou carinho, respeito e alegria com meu 

progresso profissional e pessoal. Agradeço ao meu pai José Carlos de Menezes (in 

memoriam), que de alguma forma sempre demonstrou interesse para que seus filhos 

estudassem e crescessem. A elas: a mãe que me gerou Ivone França e a mãe que me cuidou 

Claudia Menezes, pelo amor incomparável. Aos meus irmãos, e a Júnior e Luana, que, de 

perto, me respeitam e se alegram.  

À Prof.ª Dr.ª Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho, que, na qualidade de 

orientadora deste estudo, demonstrou abertura às minhas ideias e sempre me mostrou 

determinação e objetividade. Obrigado pela parceria e disponibilidade.  

À Prof.ª Dr.ª Telma Ribeiro Garcia (in memoriam), que ouviu o objeto deste estudo e 

o apoiou em 2018, na ocasião do 70º Congresso Brasileiro de Enfermagem em Curitiba. Foi 

muito honroso lhe conhecer e sentir sua alegria. Agradeço também à Prof.ª Dr.ª Maria Miriam 

Lima da Nóbrega (UFPB) pelos auxílios dados ao longo do percurso.  

Aos membros das bancas: Prof.ª Dr.ª Silvia Maria de Sá Basílio Lins (UERJ), Prof.ª 

Dr.ª Patrícia Claro dos Santos Fuly (UFF), Prof.ª Dr.ª Dayse Mary da Silva Correia 

(UFF), Prof.ª Dr.ª Ana Cristina Silva Pinto (UNIRIO), Prof. Dr. Rudval Souza da Silva 

(UFBA) e Prof. Dr. Richardson Augusto Silva (UFRN) pela disponibilidade, clareza e rigor 

com a leitura do estudo.  

Aos alunos e às professoras da disciplina de Fundamentos de Enfermagem IV do 

Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, sendo elas: Prof.ª Ms. Marli 

Tavares, Prof.ª Dr.ª Dayse Mary Correia, Prof.ª Dr.ª Beatriz Dias, Prof.ª Dr.ª Selma Petra, 

Prof.ª Dr.ª Euzeli Brandão, Prof.ª Dr.ª Karinne Cunha, por terem-me recebido tão bem 

durante o período em que estive como professor substituto. Gostaria muito de voltar! 

Às amizades construídas ao longo deste curso: as Enfermeiras Danielle Lemos 

Querido (UFRJ) e Halene Cristina Dias de Armada e Silva (SMS – RJ), doutoramos na 



 

 

CIPE®, compartilhamos dúvidas e dificuldades e “doutoramos em nós mesmos”. Foi 

essencial!  

Às queridíssimas amigas que a EEAAC/UFF me proporcionou: Angélica Pinto da 

Silva, Giselle Nascimento de Andrade, Ana Claudia Felipe Thomaz dos Santos e Mayara 

Borges. Sem vocês o processo seria difícil. Obrigado por cada risada e força dada! 

Ao ex-aluno, hoje amigo e futuro Enfermeiro, Fillipe Rangel Lima, por toda a 

companhia que foi essencial durante o processo. Me ajudou com as planilhas e diagramas. 

Sem sua ajuda, tudo ficaria mais difícil. O entusiasmo que você tem com a carreira me mostra 

que ainda tem gente que quer aprender e fazer diferente. Continue valorizando a técnica, mas 

também a humanização.    

A todos os colegas da turma do Doutorado 2018.1 por fazerem com que o processo 

fosse leve e prazeroso. Aos Professores do Curso de Doutorado do Programa Acadêmico em 

Ciências do Cuidado em Saúde, Coordenação e secretárias que nos apoiaram e nos 

motivaram.  

Às eternas Mestres Maria da Conceição Muniz Ribeiro, Zélia Salgado, Fernanda 

Garcia Bezerra Góes (UFF), Marcele Zveiter (UERJ) e Flávia Silva de Souza (UFRJ), por 

serem inspiração desde a graduação. Não poderia esquecer da minha orientadora do Mestrado, 

a Prof.ª Dr.ª Ann Mary Machado Tinoco Feitosa Rosas (UFRJ), por ter-me recomendado ao 

curso e pelo carinho de sempre. 

À Prof.ª Ms. Tatiane Campos (UERJ) pelo carinho, disponibilidade e ajuda.  

Aos colegas e amigos do Hospital Pró-Cardíaco, impreterivelmente, a todos da 

Unidade Cardiointensiva pela ajuda nos plantões nos últimos nove anos e pelo carinho dado a 

todo tempo. São tantos que amo, mas eu quero agradecer em nome da nossa Líder, 

Enfermeira Claudia Weksler, e a Andréa Martins, pelo coração imenso que tem com todos, 

por serem luz e por representarem o perfil de profissional ético e humano que as dignificam.  

Obrigado a cada um de vocês por me fazerem ser o que sou hoje! Não vou citar 

nomes, pois posso pecar em esquecer alguém. Amo vocês! 

Não podia deixar de agradecer ao meu terapeuta Gustavo Otero.  

Agradeço à Prof.ª Sonia Argollo, pela revisão criteriosa do português. Agradeço ao 

amigo Diogo Silva pela diagramação e a Raphael Chança pela formatação. 

Por último, e não menos importante, agradeço ao Prof. Dr. Richardson Augusto 

Rosendo da Silva (UFRN). Agradeço por ter sido direcionador e decisivo. Educador e 

apoiador. Idealizador e criador. Agradeço pelas possibilidades, amizade, dedicação e 



 

 

contribuição na análise estatística. Se eu pudesse dividir tamanha alegria que há em mim, uma 

parte seria sua. Muito Obrigado! 

Além de todos os amigos que estiveram, apoiaram e se alegraram comigo neste 

processo. São tantos! E, por isso, mais uma vez, não quero citar nomes para não esquecer de 

ninguém. Os verdadeiros sabem quem são e lhes agradeci pessoalmente.  

Não poderia deixar de agradecer a todos que se preocuparam comigo durante minha 

recuperação com a doença que mais atingiu vidas, famílias e sonhos, como está sendo a 

COVID-19. Agradeço, pois tive a forma leve, mas não poderia esquecer de tantas vidas que 

foram ceifadas por negligência e negacionismo. Por isso, agradeço aos profissionais de saúde 

que se desdobram para propor o melhor cuidado e por acreditar que tem gente ainda que faz 

com amor. Merecemos aplausos e reconhecimento! Rogo pelas milhares de vidas perdidas. 

Que encontrem a paz!  

Agradeço ao que fui, ao que sou e o que hei de ser. Foram noites em claro, inícios, 

términos, pausas, sons e uma força imensa vindo da minha alma com a vontade de cumprir 

meu papel de ser humano que só quer usar do bem para aprender e evoluir na vida que me foi 

concedida.  

Finaliza-se uma etapa, e que venham novas! 

Ser grato e ser feliz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABRAÇAR E AGRADECER 

 

Chegar para agradecer e louvar. 

Louvar o ventre que me gerou 

O orixá que me tomou, 

E a mão da doçura de Oxum que consagrou. 

Louvar a água de minha terra 

O chão que me sustenta, o palco, o massapê, 

A beira do abismo, 

O punhal do susto de cada dia. 

Agradecer as nuvens que logo são chuva, 

Sereniza os sentidos 

E ensina a vida a reviver. 

Agradecer os amigos que fiz 

E que mantém a coragem de gostar de mim, apesar de mim... 

Agradecer a alegria das crianças, 

As borboletas que brincam em meus quintais, reais ou não. 

Agradecer a cada folha, a toda raiz, as pedras majestosas 

E as pequeninas como eu, em Aruanda. 

Agradecer o sol que raia o dia, 

A lua que como o menino Deus espraia luz 

E vira os meus sonhos de pernas pro ar. 

Agradecer as marés altas 

E também aquelas que levam para outros costados todos os males. 

Agradecer a tudo que canta no ar, 

Dentro do mato sobre o mar, 

As vozes que soam de cordas tênues e partem cristais. 

Agradecer os senhores que acolhem e aplaudem esse milagre. 

Agradecer, 

Ter o que agradecer. 

Louvar e abraçar! 

 

Maria Bethânia Teles Veloso 



 

 

RESUMO 

Teve-se como objetivo geral propor um subconjunto terminológico da CIPE® para pessoas 

com doença renal crônica em tratamento conservador, a partir do Modelo de Adaptação de 

Roy. Estudo metodológico, desenvolvido entre 2018 e 2021, operacionalizado em quatro 

etapas pautadas no método brasileiro para desenvolvimento de subconjuntos terminológicos 

da CIPE®: 1) Identificação dos termos relevantes contidos na literatura relacionados à Doença 

Renal Crônica (DRC) e ao tratamento conservador; 2) Mapeamento cruzado dos termos 

identificados com os termos da CIPE®, versão 2019/2020; 3) Construção e validação de 

conteúdo dos enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para a 

pessoa com doença renal crônica em tratamento conservador, em duas rodadas de técnica 

Delphi, com enfermeiros selecionados na Plataforma Lattes; e(,) 4) Estruturação do 

subconjunto terminológico da CIPE® para pessoas com DRC em tratamento conservador de 

acordo com o Modelo de Adaptação de Roy (MAR). A validação clínica foi realizada com 12 

participantes do programa de tratamento conservador no ambulatório de DRC de um hospital 

público localizado na cidade do Rio de Janeiro. O estudo respeitou os preceitos 

regulamentadores para pesquisas envolvendo seres humanos, sendo aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense, recebendo o Parecer número 3.798.213. Foram levantados 53 artigos científicos 

que correspondiam à temática e, após processo de análise, foram submetidos ao programa 

PorOnto. Após análise do programa, foi extraído o total de 116.586 termos, sendo 

normalizados 956 termos, e classificados em 472 termos constantes e 484 não constantes. 

Estas bases possibilitaram a criação de 177 diagnósticos e seus respectivos resultados de 

enfermagem, além de definições conceituais correspondentes e 385 intervenções de 

enfermagem. A validação de conteúdo permitiu validar 160 enunciados de 

diagnósticos/resultados por apresentarem o Índice de Validade de Conteúdo ≥ 0.80. Foi 

destacada a predominância de diagnósticos no Modo Adaptativo Fisiológico (96 – 60%), 

seguida do Modo Função na Vida Real (29 – 18%), Modo de Autoconceito (20 – 12%) e 

Modo de Interdependência (15 – 10%), o que compôs a estrutura do subconjunto, sendo 

apresentada em seção exclusiva, identificada como uma tecnologia de cuidado. A validação 

clínica permitiu validar o subconjunto quanto à pertinência e aplicabilidade clínica com 

pessoas com DRC em tratamento conservador em cada enunciado proposto. Conclui-se que o 

estudo comprova a hipótese estabelecida de que o subconjunto terminológico da CIPE® 

desenvolvido para adultos vivendo com doença renal crônica em tratamento conservador é 

válido para ser utilizado na prática assistencial, abrindo potencialidade para a seara do 

raciocínio clínico, conferindo um conjunto de dados que subsidiam a práxis de enfermagem 

baseada em evidências. 

 

Palavras-chave: Processo de Enfermagem. Terminologia Padronizada em Enfermagem. 

Teoria de Enfermagem. Doença Renal Crônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The general objective was to propose a terminological subset of ICNP® for people with 

chronic kidney disease under conservative treatment, based on Roy's Adaptation Model. 

Methodological study, developed between 2018 and 2021, operationalized in four stages 

based on the Brazilian method for developing ICNP® terminological subsets: 1) Identification 

of relevant terms contained in the literature related to Chronic Kidney Disease (CKD) and 

conservative treatment; 2) Cross mapping of the identified terms with the terms of the ICNP®, 

version 2019/2020; 3) Construction and content validation of the statements of diagnoses, 

outcomes and nursing interventions for people with chronic kidney disease under conservative 

treatment, in two rounds of the Delphi technique, with nurses selected from the Lattes 

Platform; and, 4) Structuring the ICNP® terminological subset for people with CKD under 

conservative treatment according to the Roy Adaptation Model (MAR). Clinical validation 

was performed with 12 participants of the conservative treatment program at the CKD 

outpatient clinic of a public hospital located in the city of Rio de Janeiro. The study complied 

with the regulatory precepts for research involving human beings, being approved by the 

Research Ethics Committee of the Hospital Universitário Antônio Pedro of Universidade 

Federal Fluminense, receiving opinion number 3.798.213. 53 scientific articles were collected 

that corresponded to the theme, and after an analysis process, they were submitted to the 

PorOnto program. After analyzing the program, a total of 116,586 terms were extracted, with 

956 terms being normalized and classified into 472 constant and 484 non-constant terms. 

These bases enabled the creation of 177 diagnoses and their respective nursing outcomes, in 

addition to corresponding conceptual definitions and 385 nursing interventions. Content 

validation allowed the validation of 160 diagnosis/results statements for presenting a Content 

Validity Index ≥ 0.80. The predominance of diagnoses in Adaptive Physiological Mode (96 - 

60%) was highlighted, followed by Function Mode in Real Life (29 - 18%), Self-Concept 

Mode (20 - 12%) and Interdependence Mode (15 - 10%), which made up the structure of the 

subset, being presented in an exclusive section in order to present it as a care technology. 

Clinical validation allowed us to validate the subset as to relevance and clinical applicability 

with people with CKD undergoing conservative treatment in each proposed statement. It is 

concluded that the study proves the established hypothesis that the terminological subset of 

ICNP® developed for adults living with chronic kidney disease under conservative treatment 

is valid for use in care practice, opening up potential for the field of clinical reasoning, 

providing a set of data that support evidence-based nursing practice. 

 

Keywords: Nursing Proces. Standardized Nursing Terminology. Nursing Theory. Chronic 

Kidney Disease. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

El objetivo general fue proponer un subconjunto terminológico de ICNP® para personas con 

enfermedad renal crónica bajo tratamiento conservador, basado en el Modelo de Adaptación 

de Roy. Estudio metodológico, desarrollado entre 2018 y 2021, operacionalizado en cuatro 

etapas con base en el método brasileño para desarrollar subconjuntos terminológicos de la 

CIPE®: 1) Identificación de términos relevantes contenidos en la literatura relacionados con la 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) y el tratamiento conservador; 2) Mapeo cruzado de los 

términos identificados con los términos de la ICNP®, versión 2019/2020; 3) Construcción y 

validación de contenido de enunciados de diagnósticos, resultados e intervenciones de 

enfermería para personas con enfermedad renal crónica en tratamiento conservador, en dos 

rondas de la técnica Delphi, con enfermeras seleccionadas de la Plataforma Lattes; y, 4) 

Estructurar el subconjunto terminológico CIPE® para personas con ERC bajo tratamiento 

conservador según el Modelo de Adaptación de Roy (MAR). La validación clínica se realizó 

con 12 participantes del programa de tratamiento conservador en la consulta externa de ERC 

de un hospital público ubicado en la ciudad de Río de Janeiro. El estudio cumplió con los 

preceptos reglamentarios para la investigación con seres humanos, siendo aprobado por el 

Comité de Ética en Investigación del Hospital Universitário Antônio Pedro de la Universidade 

Federal Fluminense, recibiendo el dictamen número 3.798.213. Se recolectaron 53 artículos 

científicos que correspondían a la temática, y luego de un proceso de análisis, fueron 

sometidos al programa PorOnto. Tras analizar el programa, se extrajeron un total de 116.586 

términos, normalizándose 956 términos y clasificados en 472 constantes y 484 no constantes. 

Estas bases permitieron la creación de 177 diagnósticos y sus respectivos resultados de 

enfermería, además de las correspondientes definiciones conceptuales y 385 intervenciones de 

enfermería. La validación de contenido permitió validar 160 declaraciones de diagnóstico / 

resultados para presentar un índice de validez de contenido ≥ 0,80. Se destacó el predominio 

de los diagnósticos en el modo fisiológico adaptativo (96 - 60%), seguido del modo de 

función en la vida real (29 - 18%), el modo de autoconcepto (20 - 12%) y el modo de 

interdependencia (15 - 10%), que componían la estructura del subconjunto, presentándose en 

un apartado exclusivo para presentarlo como una tecnología asistencial. La validación clínica 

nos permitió validar el subconjunto en cuanto a relevancia y aplicabilidad clínica con 

personas con ERC sometidas a tratamiento conservador en cada declaración propuesta. Se 

concluye que el estudio prueba la hipótesis establecida de que el subconjunto terminológico 

de la CIPE® desarrollado para adultos con enfermedad renal crónica en tratamiento 

conservador es válido para su uso en la práctica asistencial, abriendo potencial para el campo 

del razonamiento clínico, proporcionando un conjunto de datos que apoyan la práctica de 

enfermería basada en la evidencia. 

 

Palabras clave: Proceso de Enfermería. Terminología de enfermería estandardizada. Teoría 

de enfermeira. Enfermedad renal crónica. 
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APRESENTAÇÃO 

O ponto de partida para este estudo se edifica durante minha trajetória profissional 

como enfermeiro, seja no ambiente ambulatorial e hospitalar, ao longo dos últimos anos no 

cuidado a pessoas e suas famílias, no contexto das doenças crônicas não transmissíveis, neste 

caso, especificadamente, a pessoas com doença renal crônica.  

Minha inserção nessa seara se deu ainda durante a graduação, onde fui incitado a 

raciocinar a clínica do indivíduo com Doença Renal Crônica (DRC) em tratamento 

conservador por meio da atividade assistencial consulta de enfermagem. Desde então, venho 

me guiando para esta atividade, seja ela exercida em qualquer cenário assistencial, o que 

culminou com o curso de especialização em Enfermagem em Nefrologia (2013) e com o 

curso de Mestrado em Enfermagem (2016). 

O objetivo da dissertação foi compreender o significado das ações educativas 

apreendidas na consulta de enfermagem, no mundo da vida de clientes renais crônicos em 

tratamento conservador, e para seu respectivo cuidador, numa perspectiva fenomenológica. 

Os resultados apontaram que clientes e cuidadores possuíam a motivação de participarem da 

consulta com o intuito de buscar informações que os auxiliassem no seu cotidiano, como 

também compartilhar o que aprendem, uns com os outros, numa relação social mediada pela 

compreensão humana (MENEZES, 2016). 

Portanto, o estudo trouxe estas percepções que se originaram do dia a dia do cliente e 

de sua família no que diz respeito à compreensão da DRC. Como exemplos, compreendeu-se 

que: a característica da cronicidade influi no modo como o cliente age, e que, quando se 

percebe com “excesso” de informação para seu cuidado, se revela frágil devido às 

dificuldades na adoção de suas mudanças de comportamento; a família, que, em sua maioria, 

se mostrou adaptada e sendo o principal suporte para o doente crônico, também apresenta 

demandas de cuidados voltados para as suas necessidades. 

Além disso, devido à maioria dos participantes do estudo estar em estágio avançado de 

doença renal, há a possível ideia destes em se associar a uma máquina e aos efeitos estéticos 

oriundos das terapias renais substitutivas existentes, fazendo, assim, com que obtivessem 

reflexões precipitadas do tratamento; por último, o fato do desconhecimento da consulta de 

enfermagem como possibilidade de assistência de saúde, e possível abertura para ser mais um 

momento de aprendizagem e trocas, foi um dado de surpresa para os participantes.  

Como recomendação, o estudo apontou a necessidade de se olhar a complexidade do 

tratamento e as repercussões que esta causa no vivido de quem se descobre “doente crônico”, 

o que perpassa por momentos existenciais de resistência, fuga e aceitação. Estes dados 



 

 

trouxeram a realidade de nossos atendimentos, quando recebemos clientes que possuem 

dificuldades e, em alguns casos, maneiras de superar e se adaptar a esta nova situação de risco 

à saúde, baseando-se em ações educativas. 

Com esse resultado, pude vislumbrar a perspectiva da consulta a partir do que aquele 

indivíduo vive em sua realidade, e como os profissionais, em tela, os enfermeiros, podem 

propor uma atenção que atenda às reais necessidades destes indivíduos. Assim, duas vertentes 

foram me apresentadas: o modo com que as pessoas se adaptam a essa nova ou árdua 

realidade com a doença, e como o enfermeiro, em sua sistematização de cuidados, propõe sua 

competência para o alcance de desfechos eficazes e direcionados para estas pessoas. 

Assim, com essa experiência acumulada, foi preciso reconsiderar o Processo de 

Enfermagem (PE) e o modo com que estávamos propondo este método, a fim de estabelecer 

facetas para organizar o cuidado no sentido de imprimir qualidade à assistência prestada. Para 

tanto, foi repensada a importância de padronizar o que estávamos concebendo, e assim 

delinear um cuidado sistematizado, baseado em evidências e direcionado a prioridades de 

saúde inseridas no seu espectro de ação. 

A partir desse momento, refletimos sobre os sistemas de linguagens padronizadas e 

como estes se apresentam como os principais instrumentos para lidar com a crescente 

complexidade do cuidado de enfermagem, que traz benefícios, favorece o raciocínio clínico, 

organiza o conhecimento e potencializa a experiência de enfermagem (CARVALHO; CRUZ; 

HERDMAN, 2013). Dentre estes sistemas, me aproximei da Classificação Internacional para 

a Prática de Enfermagem, a CIPE®, onde pude me aprofundar e alçar seguir suas etapas em 

prol de uma assistência pautada numa tecnologia segura e sistematizada para a prática do 

enfermeiro.  

A CIPE® é considerada como uma terminologia padronizada, ampla e complexa, com 

capacidade de representação da prática da enfermagem mundial e foi desenvolvida pelo 

International Council of Nurses (ICN), como um sistema de classificação que permite o 

desenvolvimento de uma linguagem padronizada, precisa e objetiva, garantindo a 

continuidade de cuidados prestados pela equipe de enfermagem. Essa classificação reúne 

termos e conceitos dos elementos da prática profissional e favorece a elaboração de 

subconjuntos terminológicos, que são agrupamentos de conceitos de diagnósticos (julgamento 

de determinadas necessidades humanas e sociais), resultados (resultados sensíveis às 

intervenções de enfermagem) e intervenções de enfermagem (o que a enfermagem faz) 

direcionados a áreas específicas do cuidado de enfermagem (CLARES et al., 2019; 

BESERRA et al., 2018; GARCIA, 2016).  



 

 

Desse modo, a CIPE® é um dos sistemas de classificação mais utilizados e emerge 

como um meio que auxilia o raciocínio e a tomada de decisão clínica, promovendo a 

comunicação entre enfermeiros e com outros profissionais. Além disso, favorece a 

documentação da prática profissional, podendo os dados e informações resultantes serem 

utilizados para planejamento e gestão dos cuidados de enfermagem e desenvolvimento de 

políticas (VIDIGAL et al., 2018). 

Para tanto, a CIPE® foi a mola propulsora de ideias, já que, a partir da elaboração de 

uma proposta de subconjunto terminológico para pessoas com doença renal crônica, devem-se 

envolver aspectos psicossociais, epidemiológicos e culturais, e que, ao se tratar de um 

instrumento de trabalho do enfermeiro para sistematizar sua assistência, o qual pode ser 

utilizado para a gestão, ensino, assistência ou pesquisa, irá promover saúde e prevenir 

complicações, como apontado pelo estudo pioneiro da área (LINS et al., 2013). 

Para apoiar esse aspecto e tocar na complexidade de indivíduos em condições crônicas 

renais, me encontrei no modelo proposto pela Enfermeira Callista Roy, que me trouxe o 

conceito de adaptação como um eixo orientador para a prática de enfermagem, onde se dá 

como um processo e resultado através dos quais pessoas sensíveis e pensantes, como 

indivíduos ou grupos, utilizam a consciência e a escolha para criar a integração humana e 

ambiental (COELHO; MENDES, 2011). 

Sendo assim, penso que o Modelo de Adaptação de Roy (MAR) contribui com 

maestria para o desenrolar deste estudo, na medida em que busca reconhecer como as pessoas 

com doença renal, muitas vezes vivenciada com desafios e glórias, desencadeiam respostas 

positivas ou negativas, mediante estímulos e respostas. E nada mais valoroso do que 

posicionar o enfermeiro para contribuir com os mecanismos de enfretamento destas pessoas 

pelo que ele sabe fazer: seu cuidado! 

Ademais, se trata de uma inovação tecnológica e, portanto, se enquadra no arcabouço 

da Complexidade do Cuidado em Enfermagem e Saúde, já que permeia uma abordagem 

epistemológica na produção de conhecimento e tecnologias do cuidado, e no encadeamento de 

ideias do cuidado em seu contexto sociocultural e clínico.  

Este estudo está dividido em sete capítulos os quais trazem detalhamento do 

conhecimento disponível e almeja trazer, em seu bojo, a essência para um cuidado 

sedimentado em rigor e valor. 

Para o ponto de chegada, espera-se que, com o arcabouço aqui construído, discussões 

teóricas, conceituais e metodológicas possam subsidiar caminhos que contribuam para a 



 

 

trajetória da profissão, amparando-se no horizonte de possibilidades para o seu crescimento 

científico.   
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1. INTRODUÇÃO 

Para compreender a conjuntura sobre a Doença Renal Crônica (DRC) e seus 

desdobramentos, deve-se entender o panorama geral das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNTs) e suas influências na saúde das pessoas. Assim, neste capítulo, 

pretende-se trazer os principais apontamentos que contextualizam esta seara e a intersecção 

com a prática de Enfermagem, que se complementam com o Capítulo II.    

As DCNTs são doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da vida e são 

de longa ou indefinida duração, comumente associadas à fragilidade orgânica natural dos 

indivíduos. Em geral, estão caracterizadas por início gradual, de prognóstico usualmente 

incerto, com longa duração. Apresentam curso clínico que muda ao longo do tempo, com 

possíveis períodos de agudização, podendo gerar incapacidades (BRASIL, 2013). O grupo das 

DCNTs compreende, majoritariamente, doenças cardiovasculares, endócrinas, oncológicas e 

respiratórias (SARAIVA; ZEMOLIN; ZANARDO, 2014; DUNCAN et al., 2012). 

Tais doenças são responsáveis por cerca de 70% de todas as mortes no mundo, 

estimando-se 38 milhões de mortes anuais. Desses óbitos, 16 milhões ocorrem 

prematuramente (menores de 70 anos de idade) e quase 28 milhões, em países de baixa e 

média renda. Estes dados indicam aumento das DCNTs em função do crescimento dos quatro 

grandes principais fatores de risco: tabaco, inatividade física, uso prejudicial do álcool e dietas 

não saudáveis. Deste modo, esta epidemia resulta em consequências devastadoras para os 

indivíduos, famílias e comunidades, além de sobrecarregar os sistemas de saúde (MALTA et 

al., 2017; MALTA et al., 2018; MALTA et al., 2019a; LEAL et al., 2020). 

As DCNTs afetam mais populações de baixa renda, por estarem mais vulneráveis, 

expostas aos riscos e terem menor acesso aos serviços de saúde e às práticas de promoção da 

saúde e prevenção das doenças. A Organização Mundial da Saúde (OMS) avalia que as 

pessoas com DCNTs têm sua situação de pobreza agravada devido aos maiores gastos 

familiares com a doença e pela procura de serviços. Os custos socioeconômicos associados 

com DCNTs têm repercussão na economia dos países, sendo estimados em US$ 7 trilhões, 

durante 2011-2025, em países de baixa e média renda. Assim, a redução global das DCNTs é 

uma condição necessária para o desenvolvimento do século XXI (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014). 

Já a situação brasileira é semelhante, pois estudos revelam que houve marcos no 

compromisso do país com o tema nos últimos anos, o que tem gerado iniciativas no combate 

às DCNTs, como, por exemplo, a criação da Coordenação Geral de Doenças e Agravos Não 
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Transmissíveis (DANTs) em 2003 no Ministério da Saúde, e a organização da Vigilância de 

DANTs, para o monitoramento destes agravos. Sobressaiu-se ainda a criação do sistema de 

inquéritos nacionais, contendo as pesquisas domiciliares a cada cinco anos, como a Pesquisa 

Nacional de Saúde em 2013, os inquéritos telefônicos (Vigitel), com início em 2006, a 

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) a cada três anos (2009, 2012, 2015, 2019), a 

Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), em seus dois componentes, inquéritos 

trianuais, e a notificação compulsória das violências domésticas, além da articulação com os 

Sistemas de Informação de Mortalidade (SIM) e hospitalar (SIH) (MALTA; SILVA, 2018; 

DUNCAN et al., 2012).  

Outras agendas fundamentais em DANTs foram também instituídas, tais como: 

aprovação da Política Nacional de Promoção à Saúde (PNPS) em 2006, sua revisão em 2014; 

o Plano de Enfrentamento de DCNT 2011-2022; as ações e as políticas regulatórias custo-

efetivo como o aumento de impostos e do preço do tabaco, criação de ambientes livres de 

tabaco, advertências sanitárias, com destaque ao Decreto Presidencial de Ambientes livres de 

Tabaco em 2014; a Lei Seca em 2008 e o seu aperfeiçoamento em 2012; o Projeto Vida no 

Trânsito; e o Guia de Alimentação saudável em 2014 (MALTA; SILVA, 2018). Com isso, o 

Brasil foi um dos primeiros países a aderir oficialmente a estratégias para a redução da 

mortalidade por essas doenças, com progressão até 2022. 

Pode-se citar outro exemplo, como o da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), regulada pela Portaria nº 

483, de 1º de abril de 2014, que redefine e estabelece diretrizes para a organização das suas 

linhas de cuidado em todos os componentes da rede de atenção à saúde, e que possui como 

objetivos a realização da atenção integral à saúde das pessoas com doenças crônicas, em todos 

os pontos de atenção (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde); e o fomento da mudança 

no modelo de atenção à saúde, por meio da qualificação da atenção integral às pessoas com 

doenças crônicas e da ampliação das estratégias para promoção da saúde da população e para 

prevenção do desenvolvimento das doenças crônicas e suas complicações (BRASIL, 2014). 

Portanto, vislumbra-se que o tema das DCNTs tem recebido prioridade progressiva e 

assumido liderança nas agendas globais e brasileiras, contudo, ainda são muitos os desafios 

no desenvolvimento de políticas que consigam ter respostas efetivas. Deste modo, para o 

enfrentamento das DCNTs e redução das iniquidades, além da organização do setor de saúde 

para garantia do acesso às ações de assistência, promoção, prevenção e vigilância, torna-se 

essencial articular ações intersetoriais, em especial buscando a redução das iniquidades ou 
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disparidades em saúde. Para tanto, o desenvolvimento de espaços de reflexão na tentativa de 

viabilizar práticas de cuidado ancoradas nos valores do modelo biopsicossocial se mostra 

mais eficaz para o cuidado em saúde (VASCONCELOS et al., 2016; MALTA et al., 2014). 

Com isso, as ações governamentais e das comunidades científicas se intensificaram, 

dentre elas, o destaque da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), que, junto ao Ministério 

da Saúde, passaram a considerar a DRC um dos pilares do Plano de Enfrentamento das 

DCNTs no território brasileiro (SBN, 2014). 

A DRC é uma doença de curso prolongado, de início insidioso e com evolução 

assintomática, mas existem pessoas que, mesmo com taxa de filtração glomerular mínima, 

ainda não possuem indicação de tratamento dialítico e podem ser mantidas em tratamento 

conservador. Este tratamento inicia-se no momento do diagnóstico da doença renal crônica e 

pode ser mantido em longo prazo. Quanto mais precocemente se inicia o tratamento 

conservador, maiores serão as chances de preservação da função dos rins (BRASIL, 2014). 

Além disso, a DRC é ainda caracterizada por lesão renal ou redução da função renal 

por três ou mais meses, independentemente do diagnóstico que originou a lesão ou a redução 

da função. Os principais fatores de risco associados à doença renal crônica são diabetes 

mellitus, hipertensão arterial, história familiar de nefropatia e envelhecimento. A DRC é um 

problema de saúde pública que impacta tanto os indivíduos e seus familiares quanto a 

sociedade e o sistema de saúde (SBN, 2014; MALTA et al., 2015).  

A disponibilidade de dados que reflitam o impacto total da DRC varia 

substancialmente devido a práticas de coleta e vigilância de dados limitadas ou inconsistentes 

em todo o mundo (CREWS; BELLO; SAADI et al., 2019; MALTA et al., 2019b; AGUIAR et 

al., 2020). No Brasil, a prevalência da DRC é incerta. Estudo de revisão sistemática concluiu 

que pesquisas com representatividade populacional não aferiram a doença adequadamente, e 

investigações com melhores critérios diagnósticos tiveram amostragem por conveniência 

(MARINHO et al., 2017).  

Esses dados até então divulgados estão nas prerrogativas brasileiras no que tange à 

atenção à saúde de pessoas vivendo com DCNTs, mostrando que a realidade não é tão 

diferente, sendo necessária uma assistência médica ampla, mas com apoio social, pessoal e 

comunitário para o alcance da expectativa de vida e do bem-estar psicológico e físico. Toda 

essa preocupação vem consubstanciar o significado da saúde em seu contexto biopsicossocial, 

onde não se pode pensar em saúde, se não se proporcionam condições favoráveis de moradia, 

acesso, educação, igualdade e desenvolvimento sustentável.  
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Desse modo, o diagnóstico da doença envolve um reajuste nas diferentes esferas da 

vida da pessoa, levando-a a enfrentar múltiplas mudanças em sua condição física, psicológica, 

afetiva, em seu sistema de vida, suas relações familiares, de trabalho e em seu entorno, e que 

afetam sua vida (RAMÍREZ-PERDOMO; SOLANO-RUÍZ, 2018). 

A abordagem deste fenômeno pode ser refletida também nas questões nutricionais, que 

causam um aumento da desnutrição durante o estágio inicial das terapias de substituição renal, 

elevando as taxas de morbidade e mortalidade nessas pessoas. Concomitantemente, há 

alterações na vida sexual da pessoa devido às alterações hormonais, aos sintomas derivados 

da doença e do tratamento dialítico, quando já instalado, e à importância da tomada de decisão 

em relação à modalidade de tratamento (RAMÍREZ-PERDOMO; SOLANO-RUÍZ, 2018). 

As estratégias de enfrentamento utilizadas para assumir a doença e o tratamento são 

elementos emocionais importantes que envolvem adaptação. Aspectos relacionados com o 

impacto na imagem corporal e tratamento, as dificuldades em relação à adesão ao tratamento, 

como as experiências e as práticas religiosas contribuem para a tomada de decisões 

adaptativas. (SILVA, et al. 2016; RAMÍREZ-PERDOMO; SOLANO-RUÍZ, 2018). 

Assim, é preciso que se reflita e se entenda como os sistemas do ser humano são 

capazes de exibir respostas adaptativas eficazes frente aos estímulos originados pela vivência 

da doença (MEDEIROS et al., 2015). E, deste modo, a equipe de saúde tem como finalidade 

atender às necessidades biopsicossociais do doente crônico, por meio da articulação dos 

diferentes saberes, visando a um cuidado integral e equânime. Dentre as diferentes maneiras 

de enfrentar as DCNTs, cabe ao enfermeiro a apropriação de instrumentos que o auxiliem a 

reconhecer, descrever e atuar sobre o fenômeno, já que esta categoria é a de maior segmento 

da saúde, e é considerada o elemento estratégico e essencial para os serviços de saúde 

(PERSEGONA; PANTOJA; OLIVEIRA, 2016).  

Diante desta abrangente influência das DCNTs na vida das pessoas, as estratégias 

precisam ser (re)definidas e (re)pensadas, a fim de atingir as mudanças de comportamento na 

sociedade, já que estas doenças são responsáveis por importantes perdas de mobilidade, 

funções cotidianas, físicas e, sobretudo, pela redução significativa da qualidade de vida, à 

medida que progridem. Dentre os princípios de todo incentivo à saúde, destacam-se a 

humanização da atenção, o respeito às diversidades culturais, participação e controle social 

dos usuários sobre os serviços, evidenciando-se a dimensão da autonomia como estratégia 

promotora de autocuidado (BORGES; PORTO, 2014). 

Por isso, faz-se importante conhecer as respostas do indivíduo diante das DCNTs e o 

enfermeiro obtém esse conhecimento por meio da associação de sinais e sintomas com os 
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fenômenos, ações e resultados de enfermagem (PEREIRA et al., 2011; PASSINHO, 2017). E, 

para tanto, o método para prestar a assistência de enfermagem ao indivíduo, seja em qualquer 

prioridade de saúde, denomina-se Processo de Enfermagem (PE), que implica em inúmeras 

ações dinâmicas e inter-relacionadas, fundamentadas no conhecimento técnico-científico e 

nos valores históricos e culturais do profissional (COFEN, 2009; BOAVENTURA; SANTOS; 

DURAN, 2017).  

Ou seja, Processo de Enfermagem é o termo usado para identificar uma forma de 

organização do trabalho do enfermeiro, e que consiste em uma maneira de organizar o 

cuidado no sentido de imprimir qualidade à assistência prestada (AZEVEDO et al., 2019). Em 

suma, o PE é um método científico que o enfermeiro utiliza para organizar e favorecer o 

cuidado, documentar sua prática, além de identificar, compreender, descrever, explicar e/ou 

predizer as necessidades humanas em face de problemas de saúde (NOBREGA; SILVA, 

2009). Atualmente, refere-se ao desenvolvimento da assistência de enfermagem nas etapas: 

o Coleta de dados ou avaliação de enfermagem – exame físico e histórico;  

o Diagnóstico de enfermagem – decisões do enfermeiro sobre as respostas do 

paciente que requerem cuidados de enfermagem;  

o Planejamento – determinação dos resultados do paciente sensíveis à 

enfermagem e intervenções para alcançá-los;  

o Intervenções de enfermagem – tratamento proposto;  

o Avaliação de enfermagem – análise do progresso do paciente em relação aos 

resultados esperados. 

Para a implementação do PE podem-se utilizar os sistemas de linguagens padronizadas 

da prática de enfermagem, que têm o propósito de apoiar a nominação dos fenômenos 

presentes na prática, bem como de estabelecer intervenções e acompanhamento dos 

resultados, o que traz benefícios para o raciocínio clínico requerido no cuidado de 

enfermagem, para a construção e organização do conhecimento da disciplina e para a prática 

clínica de enfermagem (ALBUQUERQUE, 2014; PASSINHO, 2017; CARVALHO; CRUZ; 

HERDMAN, 2013; BARRA; DAL SASSO, 2011). Pode-se destacar a CIPE®, como a 

taxonomia aprovada para inclusão na Família de Classificações Internacionais da Organização 

Mundial de Saúde (FCI – OMS) (CIPE, 2007; GARCIA; NÓBREGA, 2009; ARAÚJO; 

NÓBREGA; GARCIA, 2013).  

Sendo assim, os enfermeiros precisam habituar-se a efetuar a consulta de enfermagem, 

para que possam implementar e executar ações e intervenções que assegurem uma assistência 

humana, holística e acolhedora (SOUZA NETO, 2017). Além do mais, a consulta apresenta a 
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cientificidade do trabalho, e da mesma forma respalda a tomada de decisão, prevê e avalia as 

consequências da aplicação do Processo pelo enfermeiro no processo saúde/doença, seja do 

indivíduo, da família e da comunidade (DANTAS; SANTOS; TOURINHO, 2016). 

Por outro lado, a aplicação do Processo de Enfermagem exige qualificação permanente 

do profissional para o seu julgamento clínico, seja por meio da utilização de ferramentas para 

o exame clínico, bem como para o diagnóstico de enfermagem. Cabe salientar que o Processo 

focaliza a reação da pessoa frente ao problema de saúde, ou seja, busca resultados a partir das 

necessidades das pessoas, de acordo com os padrões profissionais e do código de ética 

(DANTAS; SANTOS; TOURINHO, 2016). 

Tais ações de cuidado requerem respaldo científico e exigem da equipe de 

enfermagem atos sistematizados para fundamentar a sua prática, pois proporciona a 

valorização do corpo de conhecimentos da profissão e a relação deste com a atuação do 

enfermeiro. E, para tanto, a Enfermagem dispõe de teorias ou modelos conceituais que 

consistem no alicerce ao processo de cuidar por meio da organização de conceitos centrais da 

profissão de forma ordenada e científica, a fim de direcionar a coleta de dados, a identificação 

de alterações no quadro clínico, as intervenções e a avaliação dos resultados (MEDEIROS; 

ENDERS; LIRA, 2015; BARREIRO; 2017; TANNURE, 2012; SOUZA; SANTOS; 

MONTEIRO, 2013). 

Para a fundamentação desta pesquisa, além da escolha do sistema de classificação já 

mencionada, foi imperiosa a necessidade de se optar por um referencial teórico que também 

embasasse este estudo. Deste modo, o modelo conceitual de Callista Roy, chamado de 

Modelo de Adaptação de Roy (MAR), no qual a pessoa é considerada um sistema adaptativo 

e holístico, que necessita do auxílio da enfermagem para desenvolvimento de respostas 

positivas, por meio de mecanismos de enfrentamento reguladores e cognatos para adaptação 

(COSTA et al., 2016; NUNES; MENEZES FILHO, 2016). 

Enfrentamento e adaptação são conceitos importantes para a qualidade da vida de um 

indivíduo, porque eles são fenômenos dinâmicos em que são feitos processos de integração 

entre o indivíduo e o meio ambiente, que geram estilos e estratégias para enfrentar uma 

situação. Através deste modelo teórico de adaptação, Roy procura explicar como isso 

acontece e por que ocorre, portanto, desenvolve a teoria com objetivo de explicar o 

subsistema cognitivo e, assim, identificar a capacidade e as estratégias que uma pessoa usa 

para controlar e enfrentar uma situação difícil para promover sua adaptação (LOPEZ, 2009). 
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Considerando o envolvimento profissional, a realidade das DCNTs e da DRC e a 

atuação de enfermagem para com a pessoa no processo de adaptação para uma vida de 

mudanças diante de uma doença progressiva, questiona-se:  

 

• Que termos da linguagem especializada de enfermagem, identificados em publicações 

científicas, se aplicam ao cuidado à pessoa com doença renal crônica em tratamento 

conservador? 

 

• Quais enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem, 

construídos a partir dos termos identificados e mapeados com a CIPE®, são pertinentes 

ao cuidado pessoas com doença renal crônica em tratamento conservador?  

 

• Quais enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem 

apresentam evidências de validação de conteúdo e clínica para o cuidado a pessoas 

com doença renal crônica em tratamento conservador?  

 

Em consonância com as questões, são propostas as seguintes hipóteses: 

 

• Hipótese Nula (H0): O subconjunto terminológico da CIPE® para adultos vivendo com 

doença renal crônica em tratamento conservador não apresenta evidências de 

validação clínica para ser utilizado na prática assistencial.  

 

• Hipótese Alternativa (H1): O subconjunto terminológico da CIPE® para adultos 

vivendo com doença renal crônica em tratamento conservador possui evidências de 

validação clínica para ser utilizado na prática assistencial.  

 

1.1 Justificativa e relevância  

 

A justificativa deste estudo está articulada, primeiramente, na continuidade da 

dissertação de mestrado, já que trouxe subsídios necessários para refletir as perspectivas da 

consulta de enfermagem e seus desdobramentos para adaptação e enfrentamento de pessoas 

com doença renal crônica. Além disso, pontua a atuação relevante e científica da 

enfermagem[,] já que proporciona contato direto com o cliente, permitindo o cuidado 
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individualizado e consistente, sendo um momento para intervenções e resolutividade durante 

o processo de adoecimento, por meio da sua ferramenta de trabalho, o Processo de 

Enfermagem (ARAUJO et al., 2017). 

Estas perspectivas se encontram com os atuais dados sobre as DCNTs, onde são 

consideradas um sério problema de saúde pública, e já eram responsáveis por 63% das mortes 

no mundo, em 2008, segundo estimativas da OMS (BRASIL, 2011). As doenças de maior 

impacto para a saúde pública são: as doenças cardiovasculares, o câncer, particularmente o 

cérvico-uterino e o de mama em mulheres e de estômago e pulmão nos homens, o diabetes 

mellitus, e as doenças respiratórias crônicas. 

Isso configura uma mudança nas cargas de doenças, e se apresenta como um desafio 

para os gestores de saúde. Ainda mais pelo forte impacto das DCNTs na morbimortalidade e 

na qualidade de vida dos indivíduos afetados, a maior possibilidade de morte prematura e os 

efeitos econômicos adversos para as famílias, comunidades e sociedade em geral (BRASIL, 

2013; 2011). 

É sabido que as ações de promoção para as DCNTs são aquelas que propiciam 

conhecimento e controle de fatores determinantes da saúde, como escolhas saudáveis, 

ambientes favoráveis, informação e educação em saúde, a fim de proporcionar a igualdade nas 

oportunidades em saúde. Essas ações visam à capacitação da população para atuar na 

melhoria da qualidade de vida e de saúde, com maior participação da comunidade em 

controlar o processo, identificar as ações, satisfazer as necessidades e modificar de maneira 

favorável o ambiente (GRITTI et al., 2015).   

Além desse panorama, com o intuito de revisar a produção científica, e refletir acerca 

da justificativa de elaboração para este estudo, procedeu-se a uma revisão integrativa, que 

permite incluir literatura teórica e empírica, além de estudos com diferentes desenhos 

metodológicos (qualitativos e quantitativos). Para tanto, tem como desfecho a construção de 

uma conclusão a partir da síntese dos principais achados, possibilitando a análise do 

conhecimento preexistente sobre o tema investigado (ESTEVES et al., 2018).  

Para sua realização foram percorridas seis etapas: identificação do tema e seleção da 

questão de pesquisa; estabelecimento dos critérios de inclusão/exclusão (seleção da amostra); 

definição dos estudos pré-selecionados e selecionados; categorização dos estudos; análise e 

interpretação dos resultados; e apresentação da revisão/síntese do conhecimento (ESTEVES 

et al., 2018). 

A questão de pesquisa e o objetivo foram estabelecidos com base na combinação 

mnemônica PCC (P: Population; C: Concept; C: Context), em que P: pessoas adultas; C: 
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doença renal crônica; C: Processo de Enfermagem. Com essa definição, a questão de pesquisa 

elaborada foi: O que tem sido estudado sobre sistemas de linguagem de enfermagem para 

pessoas adultas com condições renais crônicas? A adoção do descritor “Processo de 

Enfermagem” se deu a pela possibilidade de maior ampliação dos resultados de buscas.  

Para tanto, a busca foi realizada de agosto de 2018 a dezembro de 2020, nas bases de 

dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), US Nacional Library of Medicine/Nacional Institutes of 

Health (PubMed/MEDLINE) e Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud 

(IBECS).  

Foram cruzados os descritores controlados presentes nos Descritores em Ciências da 

Saúde (DEcS) e os termos do Medical Subject Headings (MeSH) e utilizado o operador 

booliano AND, assim elaborando a estratégia de pesquisa com base nos descritores e termos 

controlados com a combinação dos descritores. Os descritores foram: “doença renal crônica 

(Renal Insufficiency, Chronic)”  e “Processo de Enfermagem (nursing process)”. 

Os critérios de inclusão foram: estudos empíricos originais (quantitativos, qualitativos, 

quantiqualitativos, relato de experiências e estudos de caso), disponíveis na íntegra; 

publicados em português, inglês ou espanhol, e que retratassem a sistematização da 

assistência de enfermagem ao doente renal crônico, ou alguma fase do processo.  

O recorte temporal ocorreu a partir de 2009, ano em que foi instituída a Resolução nº 

358/2009, do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), que determina, ao enfermeiro a 

implantação, planejamento, organização, execução e avaliação do Processo de Enfermagem 

(CARVALHO DA SILVA, 2015).  

Para a seleção dos estudos, foram seguidas as recomendações do Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), conforme apresentado na Figura 

1, sendo 11 artigos incluídos nessa revisão. A PRISMA é uma diretriz que tem como objetivo 

ajudar autores a melhorarem a qualidade do relato dos dados da revisão sistemática e 

metanálise.  
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Figura 1 - Fluxo do processo de identificação, seleção e inclusão dos estudos, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na base LILACS, foram analisados seis estudos, sendo três publicados em 2012 

(SAMPAIO; GUEDES, 2012; TRUJANO; GARCIA, 2012; LINS, 2012), dois em 2013 

(SANTOS; ROCHA, 2013; MENDONÇA et al., 2013) e um em 2018 (FERREIRA et al., 

2018). Estes apresentaram o método de estudo de caso como modo de apresentação do 

Processo de Enfermagem (SAMPAIO; GUEDES, 2012; TRUJANO; GARCIA, 2012; 

SANTOS; ROCHA, 2013), onde o sistema de linguagem mais utilizado foi a conjunção 

NANDA/NIC/NOC (SAMPAIO; GUEDES, 2012; TRUJANO; GARCIA, 2012; SANTOS; 

ROCHA, 2013; MENDONÇA et al., 2013; FERREIRA et al., 2018), sendo apenas um 

formulado com apoio da CIPE®  em pacientes em Estágio 5 pré-diálise (LINS, 2012), estando 

a modalidade de tratamento renal, a hemodiálise, como foco da enfermagem em todos os 

estudos. 

Na base IBECS, não houve estudos inseridos devido ao atendimento dos critérios 

preestabelecidos. Já os resultados oriundos da base SciELO apontaram cinco estudos, sendo 

um em 2009 (RIBEIRO et al., 2009), 2011 (MASCARENHAS et al., 2011), 2014 (FRAZÃO 

et al., 2014), 2016 (SILVA et al., 2016) e 2017 (AGUIAR; GUEDES, 2017). Quanto ao 

método, o Processo de Enfermagem foi abordado em um estudo qualitativo (RIBEIRO et al., 
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2009), um estudo de caso clínico (MASCARENHAS et al., 2011), um estudo descritivo 

(AGUIAR; GUEDES, 2017) e dois estudos transversais que objetivaram identificar elementos 

essenciais da prática, seja pelos diagnósticos de enfermagem (FRAZÃO et al., 2014), ou pelo 

conjunto de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem (SILVA et al., 2016). A 

respeito dos sistemas de linguagem, a conjunção NANDA/NIC/NOC foram usadas 

separadamente ou unidas em quatro estudos (MASCARENHAS et al., 2011; FRAZÃO et al., 

2014; SILVA et al., 2016; AGUIAR; GUEDES, 2017), sendo os tratamentos de diálise 

peritoneal (RIBEIRO et al., 2009; SILVA et al., 2016) e hemodiálise (FRAZÃO et al., 2014; 

AGUIAR; GUEDES, 2017) os mais citados. 

Os resultados na base de Medline/Pubmed apontaram seis estudos, sendo um em 2011 

(CHAVES et al., 2011), em 2013 (LINS et al., 2013), em 2015 (FRAZÃO et al., 2015), dois 

em 2017 (DEBONE et al., 2017; SILVA et al., 2017), e um em 2018 (LUCENA et al., 2018).  

A respeito do método adotado, três estudos adotaram o método descritivo (CHAVES et al., 

2011; LINS et al., 2013; FRAZÃO et al., 2015), havendo um exploratório (DEBONE et al., 

2017), transversal (SILVA et al., 2017) e de validação (LUCENA et al., 2018). Os sistemas de 

linguagem adotados foram a NANDA (CHAVES et al., 2011; FRAZÃO et al., 2015; 

DEBONE et al., 2017; SILVA et al., 2017), NIC (LUCENA et al., 2018) e CIPE® (LINS et 

al., 2013), originado de estudo de dissertação citado anteriormente, sendo todos direcionados 

a pessoas em tratamento pré-diálise (Estágio 5).  

Em suma, pode-se considerar que os trabalhos até aqui levantados demonstram uma 

lacuna do conhecimento no que tange ao Processo de Enfermagem para a pessoa em condição 

renal crônica em tratamento conservador, o que justifica a realização deste atual estudo. Os 

estudos enfocam pessoas que já estão em tratamento avançado, contudo, revelam que o uso de 

terminologias denota uma possibilidade de embasamento e método para enfermeiros, 

apoiados pelo seu Processo de Enfermagem, a fim de contribuir para um cuidado sedimentado 

em comportamentos de incentivo à saúde.  

Ademais, foi constatada a escassez a respeito do sistema de linguagem de enfermagem 

adotado, neste caso a CIPE®, onde se sobressaiu o sistema NANDA International, o que 

coaduna com resultados de um estudo que caracterizou o desenvolvimento das pesquisas 

sobre diagnósticos de enfermagem nos programas de pós-graduação em enfermagem 

brasileiros (HIRANO; LOPES; BARROS, 2019). 

Cabe salientar que esta busca pôde evidenciar que há uma escassez de estudos 

voltados para o desenvolvimento de subconjuntos terminológicos da CIPE® para pessoas com 

doença renal crônica em tratamento conservador. Estudos brasileiros apontam que 
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subconjuntos foram produzidos em diversas vertentes, tais como: para pacientes em curso de 

tratamento oncológico (dor, mieloma múltiplo, feridas tumorais, tromboembolismo, 

quimioterapia); pessoas com doenças infectocontagiosas (HIV/AIDS, hanseníase); doenças 

crônicas (diabetes, hipertensão); em ambientes de cuidado (idosos institucionalizados, atenção 

primária e saúde do trabalhador), além de situações clínicas-cirúrgicas e sociais (infarto agudo 

do miocárdio, insuficiência cardíaca, alergia a proteína do leite, desenvolvimento infantil, 

prostatectomia, colostomia, úlceras de perna, traumatismo cranioencefálico, demência, 

violência doméstica e infantil, medo e ansiedade) (MENEZES et al., 2020; QUERIDO et al., 

2019). Com isso, a proposição de um subconjunto terminológico voltado a esse público traz 

um caráter de ineditismo, e que supre uma carência de estudos voltados às pessoas com 

condições renais crônicas de saúde, trazendo, assim, uma justificativa para a elaboração deste 

estudo.  

O estudo ainda se justifica pelo fato de na Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Saúde (BRASIL, 2015), subagenda 05 “Doenças não transmissíveis”, a classe 

“5.6 nefropatias agudas e doenças renais crônicas” e o subitem “5.6.2: Diagnóstico precoce, 

tratamento adequado e potencial de modificação da evolução da doença” são prioridades de 

investigação. Esta agenda tem o propósito de atender às necessidades nacionais e regionais de 

saúde, induzindo à produção de conhecimentos, bens materiais e serviços de modo seletivo, 

em áreas estratégicas para o desenvolvimento das políticas sociais vigentes.  

Este estudo também tangencia as subagendas “14: Avaliação de tecnologias e 

economia da saúde”, no subitem “14.1.6: Estudos sobre a capacidade de produção de 

tecnologias, competitividade e prospecção de inovações tecnológicas, segundo as 

necessidades do SUS”, a subagenda “21: Gestão do trabalho e educação em saúde”, nos 

subitens “21.3: Avaliação, desenvolvimento e aplicação de tecnologias” e “21.3.4: 

Desenvolvimento de metodologias e o impacto da educação permanente em saúde”.  

E, para pensar em diagnóstico precoce e modificação da evolução da doença, 

tecnologia e educação em saúde, é fundamental discutir a práxis dos profissionais de saúde na 

realidade brasileira, para que ocorra uma abordagem integral segura e promotora de qualidade 

de vida. 

A Organização Pan-Americana de Saúde, em 2016, lança o documento “Saúde, 

resiliência e segurança humana: para a saúde para todos”, que teve como objetivo explicar a 

profissionais e técnicos, nos campos de desenvolvimento e saúde, o que é uma abordagem de 

segurança humana, e mostra como pode ser aplicado para encaminhar pessoas e comunidades 

para alcançar um ciclo virtuoso de boa saúde e bem-estar. Em particular, o documento está 
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destacado do jeito que a abordagem de segurança humana aborda os links entre diferentes 

fontes de ameaças para a saúde e garante que as intervenções estão integradas para adquirir e 

manter a resiliência na saúde individual, comunitária e institucional, como caminho para a 

saúde de todos (KORC et al., 2016).  

A abordagem da segurança humana para o desenvolvimento leva em consideração as 

inter-relações íntimas entre os diferentes elementos que as pessoas precisam viver sem medo, 

sem privação e com dignidade. A falta de saúde não é apenas uma das principais causas do 

sofrimento humano, mas também afeta o desenvolvimento econômico e social e até a paz 

nacional e global. A incapacidade de abordar os problemas de saúde de forma rápida e eficaz 

pode representar uma ameaça para a segurança, os direitos humanos e as liberdades 

fundamentais dos indivíduos, o que afeta sua capacidade de levar uma vida plena e produtiva. 

Para esse fim, são feitos esforços para maximizar uma abordagem preventiva e 

promocional, melhorar a capacidade de resposta e responsabilidade, minimizar as diferenças 

entre as pessoas e promover sinergias entre os esforços para proteger e capacitar as 

comunidades (KORC et al., 2016). 

Isso exige que os governos assumam um papel ativo no estabelecimento de estruturas 

de proteção, incluindo a prestação de serviços de saúde. Também exige que indivíduos e 

comunidades desenvolvam habilidades para que possam tomar decisões informadas e, assim, 

proteger e promover sua própria saúde. Além disso, doenças e deficiências podem levar à 

estigmatização, exclusão e discriminação, o que agrava a desigualdade. 

Este estudo apresenta metas que fortalecem a prática do cotidiano de cuidar, o que se 

torna crucial para uma pesquisa científica, já que possibilita trazer evidências. Quando se 

propõe um Processo de Enfermagem guiado pela adaptação de um indivíduo com uma doença 

crônica que o leva ao medo e à insegurança, sendo necessário o apoio de uma rede, seja 

familiar, de saúde ou social, se tem em mente o propósito de que este estudo traga o 

intencional para a compreensão da vida dos sujeitos envolvidos e elencar possibilidades reais 

de mudança para a assistência de saúde. 

A vantagem atribuída ao uso da Sistematização da Assistência refere-se ao estímulo do 

pensamento crítico em enfermagem e ao favorecimento de um cuidado individualizado. A 

Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 358, de 15 de outubro de 2009, 

promove a sistematização pautada no método científico, onde o enfermeiro organiza seu 

trabalho e passa a investir boa parte do seu tempo com a assistência direta ao paciente. Isso se 

traduz numa abordagem individualizada aos indivíduos, que pode auxiliar no entendimento de 

seu papel, bem como dar maior visibilidade ao seu trabalho. Portanto, na prática, é relevante 
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que estudos promovam justificativas baseadas em evidências científicas para seu uso nos 

cenários de saúde (FULY, 2009).  

Nesse panorama, a cultura da segurança do paciente tem demonstrado o valor de se 

comunicar de modo integrado e metódico, o que reflete na enfermagem contemporânea, onde 

problemas relacionados a esta prática são encontrados, como, por exemplo, na omissão de 

dados importantes e na falta de precisão ou consistência da informação. Deste modo, maneiras 

padronizadas para apresentar informações do paciente constituem formas efetivas para 

transpor barreiras à comunicação ineficaz (NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015). 

Como relevância para o ensino, espera-se que o estudo ofereça base sólida e 

consistente para os profissionais de saúde que atuam nos cenários de atenção à saúde 

designados para as doenças crônicas, como também para os discentes. Ao atentar para os 

discentes de graduação, reafirma-se a ideia de reforçar o entendimento acerca da sua potencial 

atuação, enfatizando o seu real significado prático-assistencial, tendo como base os estudos 

que não se limitam apenas aos dados clínicos.  

Assim, quanto à relevância acadêmica, pretende-se que os resultados deste estudo 

possam ampliar a produção de novos conhecimentos, a fim de que estes possam ser utilizados 

para contribuir na realização de outras pesquisas na área da saúde, e que venha a beneficiar 

toda a equipe de saúde, principalmente por pretender realizar-se em hospital de ensino. 

A relevância social é projetada pelo respaldo adquirido pelos cursos de Saúde na 

sociedade, pois, ampliando o conhecimento e sua forma de produzir ciência, o profissional de 

saúde poderá ser visto como capaz de atuar nas áreas da sociedade e do mercado atual, 

transcendendo os conceitos pré-concebidos. 

Este estudo contribui para a elaboração do conhecimento na área da Complexidade do 

Cuidado em Enfermagem e Saúde, já que está inserido no Programa Acadêmico Ciências do 

Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), pois traz a proposta da produção e divulgação do 

conhecimento no âmbito interdisciplinar e interinstitucional. Ainda contempla o envolvimento 

dos fundamentos teórico-filosóficos, metodológicos, tecnológicos e éticos dos cuidados de 

enfermagem ao indivíduo, família e comunidade. 

 Com base no exposto destacam-se os objetivos a seguir: 
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• Objetivo Geral 

 

o Propor um subconjunto terminológico da CIPE® para pessoas com doença 

renal crônica em tratamento conservador, a partir do Modelo de Adaptação 

de Roy. 

 

• Objetivos Específicos 

 

o Identificar termos da linguagem especial de enfermagem para o cuidado a 

pessoas com doença renal crônica em tratamento conservador a partir da 

literatura; 

 

o Elaborar enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem, propostos para o cuidado à pessoa com doença renal crônica 

em tratamento conservador;  

 

o Verificar evidências de validação de conteúdo e clínica de enunciados de 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem da CIPE® para o 

cuidado às pessoas com doença renal crônica em tratamento conservador. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo retrata as raízes que dão origem ao estudo, neste caso, a Doença Renal 

Crônica, por meio da situação clínica que a norteia, e pela CIPE®, que traça a perspectiva do 

cuidado baseado em evidências que transpõe o fisiológico, e alcança o campo semeado pela 

integralidade do ser humano. Este capítulo se divide nos subtemas: “Doença Renal Crônica: 

características clínicas e o tratamento conservador”, e “Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem: evidências terminológicas para o cuidado”. 

 

2.1 Doença Renal Crônica: características clínicas e o tratamento conservador 

 

Como já visto no capítulo introdutório, o contexto mundial das DCNTs vem ganhando 

medidas de incentivo, onde a OMS lança, em 2018, o relatório “Saving lives, spending less: a 

strategic response to NCDs”, e revela que os países mais pobres do mundo podem ganhar 

US$ 350 bilhões até 2030 aumentando os investimentos na prevenção e tratamento de 

doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardíacas e o câncer, que, juntos, 

custam US$ 1,27 por pessoa a cada ano. Tais ações salvariam mais de oito milhões de vidas 

no mesmo período (WHO, 2018a). 

O relatório aponta que, se todos os países usarem intervenções para o controle destas 

doenças, o mundo se aproximaria significativamente do Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável que tem o objetivo de reduzir mortes prematuras por DCNTs em um terço até 

2030. Entre as ações de melhor custo-benefício, estão o aumento dos impostos sobre o tabaco 

e o álcool; a redução da ingestão de sal por meio da reformulação de produtos alimentares; a 

administração de terapia medicamentosa e aconselhamento para pessoas que tiveram ataques 

cardíacos ou acidentes vasculares cerebrais; vacinação de meninas com idades entre 9 e 13 

anos contra o papilomavírus humano (HPV); e rastreio de mulheres com idade entre 30 e 49 

anos para câncer do colo do útero. 

Como uma das metas propostas, a Comissão Independente Mundial de Alto Nível da 

OMS sobre Doenças Crônicas Não Transmissíveis lança no mesmo ano, por meio do relatório 

“É hora de atuar”, uma ação urgente para o tratamento de enfermidades crônicas e transtornos 

mentais. Para isso, seria necessário um compromisso político de alto nível nos países e o 

aumento imediato das ações para enfrentar a epidemia de DCNTs (WHO, 2018b).  

Sob o mesmo ponto de vista, com o Plano de Ação Global para a Prevenção e 

Controle de Doenças Não Transmissíveis 2013-2020[,] por meio do relatório técnico “Fiscal 

Policies for Diet and Prevention of Noncommunicable  Diseases” é proposto que “os países 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272534/WHO-NMH-NVI-18.8-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272534/WHO-NMH-NVI-18.8-eng.pdf?ua=1
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considerem o uso de ferramentas econômicas justificadas por evidências, e podem incluir 

impostos e subsídios, para melhorar o acesso a dietas saudáveis e criar incentivos para 

comportamentos associados a melhores resultados de saúde e desencorajar o consumo de 

opções menos saudáveis” (OMS, 2014). 

No Brasil, as DCNTs são também a principal causa de mortalidade na população, o 

que retoma questões históricas, epidemiológicas, demográficas e nutricionais. Autores 

apontam que o Brasil passou por importantes reformas estruturais e econômicas nos últimos 

50 anos que podem justificar a atual conjuntura da saúde. Foram 21 anos de ditadura militar 

que chegou ao fim em 1985 e, em 1988, uma Assembleia Constituinte editou uma nova 

Constituição para estabelecer a saúde como um “direito para todos” e um “dever do Estado”, 

levando a reformas no sistema de saúde para criar o Sistema Único de Saúde (SUS) 

(MARINHO et al., 2018; SARAIVA; ZEMOLIN; ZANARDO, 2014). 

A industrialização, urbanização, crescimento da economia, mudanças na desigualdade 

de renda e a introdução de programas nacionais e comunitários de saúde estão entre os fatores 

que estimularam o declínio na mortalidade e fertilidade no Brasil, e a subsequente expansão 

da população mais idosa e diminuição da população. Os altos níveis de violência, alimentados 

em parte pelo comércio da droga ilegal, apresentam outro importante desafio para a saúde 

(SOUZA et al., 2018). 

Por fim, a transição nutricional resultou do aumento gradual de sobrepeso e obesidade 

em função das mudanças do padrão alimentar e do sedentarismo da vida moderna, o que gera 

alterações nos padrões de ocorrência de morbidades, como o aumento da prevalência das 

DCNTs (SCHMIDT et al., 2011; SANTOS; CAMPOS; FLOR, 2017). 

Como visto, as DCNTs resultam de um processo que traz consequências devastadoras 

para os indivíduos, famílias e comunidades, e as autoridades de saúde têm-se disponibilizado 

a compreender o processo de progressão e as ações de enfrentamento, onde pode se incluir a 

Doença Renal Crônica. 

Os rins exercem múltiplas funções que, geralmente, podem ser didaticamente 

caracterizadas como: filtração, reabsorção, homeostase, funções endócrina e metabólica. 

Contudo, a função primordial dos rins é a manutenção da homeostasia, regulando o meio 

interno predominantemente pela reabsorção de substâncias e íons filtrados nos glomérulos e 

excreção de outras substâncias. A fisiologia renal apresenta dados desde a filtração até a 

formação final da urina, já que a cada minuto esses órgãos recebem cerca de 1.200 a 1.500 ml 

de sangue (os quais são filtrados pelos glomérulos) e geram 180 ml/minuto de um fluido 
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praticamente livre de células e proteínas, tendo em vista que essa membrana biológica permite 

a passagem de moléculas (SODRÉ; COSTA; LIMA, 2007).  

Os túbulos proximal e distal, a alça de Henle e o ducto coletor se encarregam de 

reabsorver e secretar íons e outras substâncias, garantindo o equilíbrio homeostático, tudo isso 

regulado por uma série de hormônios, destacando-se o sistema renina-angiotensina-

aldosterona e o hormônio antidiurético (ADH), além de outras substâncias, como o óxido 

nítrico (op. cit.). Deste modo, constata-se que a diminuição progressiva da função renal, 

implica essencialmente no comprometimento de todos os outros órgãos (BASTOS; 

BREGMAN; KIRSZTAJN, 2010). 

Os marcadores de dano renal parenquimatoso são: albuminúria > 30 mg/24 horas ou 

Relação Albuminúria Creatininúria (RAC) > 30 mg/g; hematúria de origem glomerular, 

definida pela presença de cilindros hemáticos ou dismorfismo eritrocitário no exame de urina 

(EAS); alterações eletrolíticas ou outras anormalidades tubulares; ou, ainda, alterações 

detectadas por histologia, através de biópsia renal (BRASIL, 2014). As alterações nos exames 

de imagem também podem ser utilizadas para identificar pacientes com DRC, são essas: rins 

policísticos; hidronefrose; cicatrizes corticais ou alterações da textura cortical; sinais de 

doença infiltrativa; ou estenose da artéria renal (BRASIL, 2014). 

A definição atual da DRC é baseada na presença de dano renal (albuminúria) e/ou 

decremento na função renal (Taxa de Filtração Glomerular estimada TFGe < 60 mL/min/ 

1·73 m²) por 3 meses ou mais. Classifica-se em cinco estágios de acordo com a TFGe, sendo o 

estágio mais avançado denominado doença renal crônica terminal (KDIGO, 2013). Esta 

representa a via final do que frequentemente é um processo patológico evolutivo de dano e 

perda funcional dos rins na doença renal crônica (DRC). Além do dano e disfunção renal, 

ocorrem significativa piora na qualidade de vida dos pacientes, gastos diretos e indiretos com 

saúde e acréscimo na morbimortalidade cardiovascular (VAN DER VELDE et al., 2011). 

Alves e colaboradores (2017) referem que, no Brasil, há poucos dados sobre a DRC 

não dialítica, porém, uma análise de dados laboratoriais de adultos brasileiros de todas as 

regiões revelou que 2,3% das amostras analisadas aleatoriamente apresentavam TFG < 45 

mL/min./1,73 m2, o que representaria uma estimativa de cerca de 2,9 milhões de brasileiros 

com função renal moderada para severamente diminuída (estágio 3b).  

O Inquérito Brasileiro de Diálise Crônica 2016 refere que o número absoluto de 

pacientes e as taxas de incidência e prevalência em diálise continuam a aumentar de forma 

constante, onde o número total estimado de pacientes no país em 1º de julho de 2016 foi de 
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122.825. Este número representa um aumento de 31,5 mil pacientes nos últimos 5 anos 

(91.314 em 2011) (SESSO, et al., 2017). 

São muitas as doenças que acometem os rins, podendo levar à doença renal crônica e 

prejuízo da função renal. Dados do censo de diálise elaborado pela SBN em 2016 (SBN, 

2017) apontam a hipertensão arterial sistêmica (HAS)e o diabetes mellitus (DM) como as 

principais doenças que levam o paciente à insuficiência renal crônica terminal com 

necessidade de diálise no Brasil, dados em acordo com as estatísticas de outros países. Além 

dessas, muitas são as causas da perda da função renal: rins policísticos, nefropatias, litíase e 

doenças obstrutivas do sistema urinário, mieloma múltiplo, amiloidose, cistinúria, 

esclerodermia renal, aterosclerose das artérias renais, tumores renais, entre outras (SBN, 

2017; FERREIRA, 2017). 

A DRC é frequentemente silenciosa, apresenta riscos elevados e um amplo espectro de 

complicações cardiovasculares e metabólicas. Com o seu desenvolvimento podem aparecer 

diferentes sintomas, como: perda de interesse em atividades, dificuldade de atenção e de 

relaxamento, perda ou diminuição da energia vital, falta de ar, hemorragia digestiva, hálito 

urêmico, enjoos, vômitos, anemia, edema dos membros, alterações no paladar e hipertensão 

arterial de difícil controle (SIVIERO; MACHADO; RODRIGUES, 2013; DRAIBE, 2014; 

KIRSZTAJN; VALENTE, 2014). 

Além de afetar a vida do indivíduo portador da doença, em sua fase mais avançada a 

DRC potencialmente repercute no equilíbrio da economia, o que demanda melhor 

entendimento da epidemiologia, especialmente em países de baixa e média renda (WANG et 

al., 2016; STANIFER et al., 2016).  

O Quadro 1 ilustra os estágios, seguido da TGF e da caracterização correspondente.   

 

Quadro 1 - Estágios da DRC. Niterói, 2021 

Estágio TGF (ml/min./1,73 m2) Termos 

1 ≥ 90 Normal ou alta 

2 60 – 89 Levemente diminuída 

3a 45 – 59 Ligeiramente diminuída a 

moderada 

3b 30 – 44 Moderada a grave 

4 15 – 29 Severa 

5 < 15 Insuficiência renal 
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Fonte: Diretrizes clínicas para o cuidado ao paciente com doença renal crônica – DRC no 

sistema único de saúde. Brasília, 2014. 

 

O manejo clínico para cada estágio da DRC é considerado conforme as 

recomendações do KDIGO (2013) e do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), e são descritos 

a seguir. 

• Estágio 1 – Fase de função renal normal sem lesão: Contempla indivíduos que 

fazem parte dos grupos de risco para o desenvolvimento da insuficiência renal: 

diabéticos, hipertensos, indivíduos com histórico familiar de DRC, entre outros 

(TFG = 90 mL/min./1,73 m2 ou mais). O acompanhamento desses indivíduos 

deverá ser realizado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para tratamento 

dos fatores de risco modificáveis de progressão da DRC e doença 

cardiovascular de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde: 

controle da glicemia, da hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, doenças 

cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida. 

• Estágio 2 – Fase de lesão com função renal normal: Trata-se de indivíduos que 

possuem lesão renal em estágio inicial, mas mantêm níveis seguros de filtração 

glomerular (TFG entre 60 e 89 mL/min./1,73 m2). O acompanhamento desses 

indivíduos deverá ser realizado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para 

tratamento dos fatores de risco modificáveis de progressão da DRC e doença 

cardiovascular de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde: 

controle da glicemia, da hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, doenças 

cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida. 

• Estágio 3A – Fase de insuficiência renal funcional ou leve: Nesta fase, os rins 

ainda são capazes de manter o controle dos fluidos corporais. No entanto, já há 

perda da função renal, a qual é detectada apenas por meio de métodos 

eficientes de avaliação funcional (TFG entre 45 e 59 mL/min./1,73 m2). O 

acompanhamento desses indivíduos deverá ser realizado pelas UBS para 

tratamento dos fatores de risco modificáveis de progressão da DRC e doença 

cardiovascular de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde: 

controle da glicemia, da hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, doenças 

cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida. 

• Estágio 3B – Fase de insuficiência renal laboratorial ou moderada: O estado 

clínico do cliente é considerado bom, mas observam-se, por meio de avaliação 
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laboratorial simples, alterações nos níveis de creatinina plasmáticos e de ureia. 

Na maioria das vezes, nessa fase, os clientes apresentam somente sinais e 

sintomas ligados à causa básica: hipertensão arterial, lúpus, diabetes mellitus e 

infecções urinárias. (ROMÃO JUNIOR, 2007) (TFG entre 30 e 44 

mL/min./1,73 m2); O acompanhamento desses indivíduos deverá ser realizado 

pelas UBS para tratamento dos fatores de risco modificáveis de progressão da 

DRC e doença cardiovascular, de acordo com as recomendações do Ministério 

da Saúde: controle da glicemia, da hipertensão arterial, dislipidemia, 

obesidade, doenças cardiovasculares, tabagismo e adequação do estilo de vida. 

• Estágio 4 – Fase severa: TFG ≥ 15 a 29 mL/min./1,73 m2. O acompanhamento 

desses indivíduos deverá ser realizado pelas UBS para tratamento dos fatores 

de risco modificáveis de progressão da DRC e doença cardiovascular de 

acordo com as recomendações do Ministério da Saúde: controle da glicemia, 

da hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, doenças cardiovasculares, 

tabagismo e adequação do estilo de vida. 

• Estágio 5 – Fase terminal de insuficiência renal crônica: O rim torna-se incapaz 

de regular o meio interno e configura-se perda significativa da função renal, 

incompatível com a vida (TFG menor do que 15 mL/min./1,73 m2). O 

acompanhamento desses indivíduos deverá ser realizado pela equipe 

multiprofissional. O tratamento dos fatores de risco modificáveis para a 

progressão da DRC e doença cardiovascular deve ser mantido.  

Como se percebe, a DRC evolui por estágios pré-dialíticos, sendo importantes o 

diagnóstico precoce e o manejo no sentido de retardar a progressão da doença, bem como 

preparar o paciente para a possibilidade de Terapias Renais Substitutivas (TRS), que possuem 

como modalidades disponíveis: diálise peritoneal (DP); hemodiálise (HD); e transplante renal 

(Tx) – doador vivo ou falecido.  

Para que o doente renal tenha melhor sobrevida é imprescindível que três pilares sejam 

sustentados: diagnóstico precoce, encaminhamento imediato ao serviço de nefrologia e 

implementação de medidas para preservar a função renal (BRASIL, 2014). 

As medidas consistem no que se classifica de tratamento conservador. No decorrer dos 

anos, evidenciou-se que a progressão da DRC poderia ser retardada ou até interrompida com 

medidas preventivas, como controle rigoroso das principais comorbidades. Além disso, 

fatores como sobrepeso, obesidade, tabagismo e sedentarismo também têm contribuído para 



48 

 

que a DRC esteja sendo considerada a grande epidemia do milênio (FRANÇA et al., 2009; 

CANHESTRO et al., 2010; MEDEIROS; SÁ, 2011).  

O tratamento conservador é realizado por meio de medicamentos e dieta, onde se visa 

conservar a função dos rins que já têm ou não perda crônica, tentando evitar, o máximo 

possível, o início de alguma das modalidades de TRS. O tratamento conservador tem como 

meta auxiliar a redução do ritmo da progressão da doença renal, utilizando-se de orientações 

que objetivam a promoção de um estado de saúde adequado, controle dos distúrbios 

metabólicos e da sintomatologia urêmica (NERBASS; FEITEN; CUPPARI, 2007).  

O tratamento por meio de medicamentos tem como objetivo controlar as doenças 

crônicas instaladas, bem como a correção de distúrbios. A restrição hídrica pode ser 

necessária para aqueles pacientes que durante as fases de redução na TFG apresentam 

diminuição do volume de urina produzido (GRÍCIO; KUSUMOTA; CÂNDIDO, 2009).  

Para Romão Júnior (2004) as diretrizes gerais do tratamento conservador constituem-

se de ações que englobam: a promoção da saúde e prevenção primária com grupos de risco; 

identificação precoce e detecção da disfunção renal; correção de causas reversíveis da doença 

renal; diagnóstico etiológico; definição e estágio em que se encontra a disfunção renal; 

instituição de intervenções para retardar a progressão da DRC; prevenção de complicações da 

doença; modificação das comorbidades comuns a estes pacientes; e planejamento precoce das 

terapias de substituição renal.  

Essa modalidade de tratamento possibilita ao indivíduo melhora no perfil bioquímico, 

na qualidade de vida e na redução das hospitalizações (PACHECO; SANTOS, 2005). Deste 

modo, o tratamento conservador se caracteriza por um conjunto de medidas e/ou ações que 

buscam diminuir o ritmo de progressão da doença renal, auxiliando na melhora das condições 

clínicas, físicas e psicológicas das pessoas com DRC. Ele pode ser realizado em ambulatórios, 

clínicas especializadas ou em Unidades Básicas de Saúde, por médicos, enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde. A equipe multiprofissional é 

reconhecida pela importância da ação interdisciplinar na prevenção dos fatores de risco com a 

inserção de profissionais enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, entre 

outros (BRASIL, 2006). 

Desse modo, pode-se compreender que as pessoas acometidas por DRC apresentam 

cuidados especiais, como a alteração de uma rotina de vida por uma adesão a hábitos 

saudáveis, a realização periódica de exames laboratoriais e consultas periódicas para a 

manutenção da qualidade de vida. Porém, estudo aponta que conviver com esta doença 

abrange questões patológicas, mas também sociais e culturais, onde se encontra a relevância 
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da promoção da saúde com esse respectivo grupo, possibilitando, dessa maneira, a adesão ao 

tratamento e, consequentemente, estimular a adaptação para sua autonomia (SANTOS et al., 

2017). 

O confronto com uma doença crônica com perspectiva de dependência de uma terapia 

invasiva como a hemodiálise, assim como as restrições alimentares, uso de polifarmácias e a 

sintomatologia para pacientes em tratamento conservador podem gerar grandes conflitos e 

dificuldades de enfrentamento (PEREIRA et al., 2017).  

 Assim, compreende-se que o tratamento conservador seja um período de inúmeras 

mudanças adaptativas para o indivíduo com doença renal crônica, o que gera anseios, 

conflitos e dúvidas, que podem refletir no subsídio de seu tratamento. Desse modo, é preciso 

que estratégias sejam focadas nessas situações, onde a adaptação seja alcançada de modo 

eficaz e integral pelo indivíduo.  

Diante desta conjuntura, é nítido o papel do enfermeiro neste processo, já que possui 

habilidade no desenvolvimento de atividades junto aos clientes, principalmente, com o 

objetivo de conduzi-los à sua independência em questões de saúde (RAMOS et al., 2007). O 

enfermeiro pode atuar na promoção da saúde para as pessoas com DRC de acordo com as 

necessidades da população, tendo em vista que é preciso detectar grupos de risco, orientar e 

apontar caminhos para o enfrentamento e adaptação ao novo estilo de vida e sua condição de 

saúde. As atividades de educação em saúde podem ser realizadas de forma conjunta e 

construtiva desde a atenção primária ao nível terciário de saúde.  

Nesse processo, é relevante que a pessoa seja respeitada em sua totalidade, isto é, 

integralmente dentro do sistema biopsicossocial, visto que tem o conhecimento sobre a 

enfermidade e pode promover adesão melhor ao tratamento e resgate do bem-estar físico e 

emocional (SANTOS et al., 2015).  

Assim, reforça-se a necessidade de um pessoal de enfermagem selecionado e 

preparado para o atendimento ao doente renal crônico, possuindo função relevante para a 

ajuda na manutenção do equilíbrio emocional, a motivação e o apoio na união da experiência 

da enfermidade e tratamento, criando situações que reduzam a tensão e auxiliando-o na 

adaptação ao processo da doença (CAMPOS; TURATO, 2013). 
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2.2 Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem: evidências 

terminológicas para o cuidado 

 

A Enfermagem é uma profissão em contínuo processo de aperfeiçoamento, e vem 

mostrando seu dinamismo ao longo da história, tendo como foco principal a atenção aos 

indivíduos, a fim de atuar de modo holístico, dentro do processo saúde/doença (NÓBREGA; 

SILVA, 2008). Segundo Torres (2012), as ações de enfermagem se baseiam em princípios, 

crenças, valores e normas tradicionalmente aceitos, sendo evidenciada a partir da evolução da 

ciência a importância da pesquisa para construção de seu saber. 

Ainda para a autora, o avanço do conhecimento teórico de Enfermagem possibilitou a 

descentralização do modelo biomédico de cuidado e favoreceu a transição para um modelo 

onde o foco se encontra no ser humano, não somente em sua enfermidade. Deste modo, as 

ações de enfermagem direcionam-se ao bem-estar do indivíduo e sua recuperação, por meio 

de um cuidado que se fundamenta na autonomia profissional e em conhecimentos científicos 

que lhe pertencem (TORRES, 2012). 

No século XIX, Florence Nightingale reconheceu a relevância dos dados referentes 

aos cuidados em saúde para formalizar um método de coleta de dados no intuito de verificar a 

periodicidade das doenças e seus danos à saúde. No entanto, somente nos anos 1950, 

iniciaram-se as discussões sobre o Processo de Enfermagem (PE), frente à necessidade de se 

obter dados que permitam melhor assistência e evidenciem a contribuição da enfermagem nos 

diversos cenários de atuação (SILVA et al., 2011). 

O PE é considerado um instrumento metodológico que aponta para o cuidado do 

profissional de enfermagem e o registro de sua prática, sendo possível sua operacionalização 

por meio da implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que 

organiza o trabalho desse profissional (COFEN, 2009). A SAE pode ser considerada e 

localizada na esfera institucional, na qual o olhar de organização das atividades de 

enfermagem interfere diretamente na implantação e implementação do PE, que se trata de 

uma tecnologia leve-dura do cuidado, favorável à efetividade e eficiência dos serviços de 

saúde (AMANTE et al., 2010). 

Leopardi (2006) define a SAE como a organização do cuidado profissional da 

enfermagem, quanto ao método, pessoal e instrumentos, de modo a viabilizar a realização 

deste, buscando pôr em prática as etapas inter-relacionadas do PE. Ramalho e colaboradores 

(2012), em suma, referem que a SAE é compreendida como um método organizacional 

pessoal e instrumental nas organizações de trabalho da enfermagem e, por meio do PE, 
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tornam-se viáveis o norteamento das ações de cuidado e o registro documental das atividades 

desempenhadas. 

No que diz respeito ao PE, este se constitui na focalização do cuidado do profissional 

de enfermagem baseando-se na complexidade de suas ações no âmbito do trabalho de sua 

equipe, a qual tem como objetivo a satisfação em todos os níveis de necessidade em saúde do 

paciente, família ou comunidade. É de fundamental importância o reconhecimento de uma 

possível alteração das necessidades de saúde, constituindo-se, assim, o elo inicial de todo o 

planejamento, intervenção e avaliação dos resultados (LEOPARDI, 2006).  

A SAE é considerada uma prática de responsabilidade do enfermeiro, sendo uma 

imposição legal de acordo com o art. 8º do Decreto 94.406 de 1987, que regulamenta a Lei do 

exercício profissional n. 7.498 de 1986, que faculta como atividade privativa deste 

profissional a consulta e a prescrição de enfermagem e, como integrante da equipe de saúde, a 

participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde, a 

prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em 

rotina aprovada pela instituição de saúde e a participação em programas e atividades de 

educação sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em 

geral (COFEN, 1987). 

Apenas no ano de 2002 o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), através da 

Resolução nº 272, tornou obrigatória a implantação da SAE em âmbito nacional nas 

instituições de saúde. A mesma resolução considerou privativa do enfermeiro a atividade de 

sistematizar a assistência de enfermagem, sem levar em consideração que a execução de 

algumas etapas, sobretudo a implementação dos cuidados, é de responsabilidade conjunta de 

todos os membros da equipe de enfermagem (COFEN, 2002). Atualmente, a Resolução do 

COFEN que regulamenta a SAE é a nº 358/2009 que, dentre outras alterações, determinou 

que sua execução obrigatoriamente devesse estar amparada em um referencial teórico. Com 

ela, o COFEN passou a considerar que algumas fases da Sistematização poderiam ser 

realizadas também por técnicos e auxiliares de enfermagem, tal como a implementação dos 

cuidados citada anteriormente, porém sempre sob supervisão do enfermeiro (COFEN, 2009). 

A formulação do PE baseia-se em cinco etapas inter-relacionadas: coleta de dados, 

diagnósticos, planejamento, implementação e, por fim, a avaliação dos resultados obtidos 

(LEOPARDI, 2006; NÓBREGA; SILVA, 2008), a saber: 

• Coleta de dados: processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio 

de métodos e técnicas variados, que tem por finalidade a obtenção de informações 
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sobre a pessoa, a família ou a coletividade e sobre suas respostas em um dado 

momento do processo saúde/doença. 

• Diagnóstico de enfermagem: processo de interpretação e agrupamento dos dados 

coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos 

diagnósticos de enfermagem e representa as respostas da pessoa, da família ou da 

coletividade, em um dado momento do processo saúde/doença, e que constituem a 

base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os 

resultados esperados. 

• Planejamento de enfermagem: determinação dos resultados que se espera alcançar e 

das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas mediante as respostas 

da pessoa, da família ou da coletividade em um dado momento do processo 

saúde/doença, identificadas na etapa de diagnóstico de enfermagem. 

• Implementação: realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de 

planejamento de enfermagem. 

• Avaliação de enfermagem: processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação 

de mudanças nas respostas da pessoa, da família ou da coletividade, em um dado 

momento do processo saúde/doença, que apontam para ações ou intervenções de 

enfermagem alcançadas e o resultado esperado, possibilitando identificar a 

necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem. 

Deste modo, o PE envolve o raciocínio lógico na avaliação clínica, na determinação 

dos Diagnósticos, das Intervenções e dos Resultados de enfermagem, o que o caracteriza 

como uma tecnologia cuidativa (DAL SASSO et al., 2013). Ademais, dá notabilidade e a 

concretização das ações propostas por uma teoria de enfermagem. 

O referencial pautado em teoria de enfermagem está imbuído de orientar, cientificar, 

prognosticar, esclarecer as propriedades intelectuais e avaliar o processo de cuidar da 

enfermagem, tendo como desfecho da prática de enfermagem o suprimento das necessidades 

humanas de cuidado, seja ele individual, familiar ou comunitário (RAMALHO et al., 2012). 

E, assim, este desenvolvimento intelectual envolve maturidade, habilidade, competência 

teórica e científica coerente, raciocínio clínico, aptidão na tomada de decisão, em que objetiva 

a segurança do paciente, discernimento de prioridades assistenciais, qualidade da assistência 

prestada, a prática baseada em evidências, e o alcance de metas (MEDEIROS, 2011). 

Na prática profissional, como citado anteriormente, muitos são os modelos teóricos/ 

teorias que podem ser aplicados para embasar a execução do PE, cabendo às instituições de 

saúde a construção de seu modelo próprio de cuidado, que pode ser apoiado em referenciais 
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teóricos de enfermagem e de outras ciências. Este modelo deverá ser construído em conjunto 

com a equipe de enfermagem, pois, somente quando a equipe reconhece e compreende o 

modelo adotado, os fenômenos da prática de enfermagem tornam-se mais visíveis (BARROS; 

BISPO, 2017). 

Para Primo et al. (2010) não basta só conhecer as etapas do PE, é necessária a 

utilização de um sistema de classificação para se trabalhar com ele. Um sistema de 

classificação é entendido como uma estruturação do conhecimento, em que componentes 

significativos de uma disciplina ou subdisciplinas são distribuídos em grupos, tendo como 

base as similaridades (BLEGEN; REIMER, 1997).   

O aspecto da uniformização para os registros dos métodos assistenciais realizados 

atualmente se deu ao longo da construção histórica da Enfermagem. O primeiro registro que 

se tem sobre a tentativa de se utilizar de um sistema classificatório na enfermagem ocorreu em 

1929, quando Wilson desenvolveu um estudo com a finalidade de separar os problemas de 

enfermagem dos problemas médicos, com o intuito de encontrar as particularidades do 

cuidado em saúde para a profissão. Por volta dos anos de 1950, foram identificadas por Vera 

Fry cinco áreas de domínio da enfermagem para as necessidades do paciente: necessidade de 

tratamento e medicação, necessidade ambiental, necessidade de higiene pessoal, necessidade 

humana ou pessoal e necessidade de ensino e orientação. No entanto, somente com a criação 

do PE, na década de 1950, os modelos conceituais e classificatórios de enfermagem foram 

mais bem desenvolvidos (NÓBREGA; GUTIÉRREZ, 2000; NÓBREGA et al., 2003). 

A partir da década de 60, dois sistemas de classificação modificaram o enfoque no 

ensino e na prática da enfermagem. A primeira classificação, denominada “21 problemas”, 

desenvolvida por Faye Glenn Abdellah, descreveu os objetivos da enfermagem enfocando, 

principalmente, as necessidades dos pacientes como problemas de enfermagem. A segunda 

classificação, “14 necessidades humanas básicas”, de Virginia Avenel Henderson, descreve os 

cuidados necessários independente do diagnóstico e/ou terapêutica instituídos. Estes sistemas 

foram considerados os precursores da sistematização do conhecimento de enfermagem por 

meio das taxonomias, principalmente, porque contribuíram para estimular os enfermeiros a 

identificar os problemas terapêuticos e, posterior, o diagnóstico de enfermagem (SILVA, 

2018). 

Na Enfermagem, vocabulários foram propostos ao longo dos anos, onde os mais 

conhecidos são: a Classificação Clínica dos Cuidados (CCC); a classificação de diagnósticos 

de enfermagem North American Nursing Diagnosis Association International (NANDA - I); 

a classificação das intervenções de enfermagem NIC; a classificação dos resultados de 
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enfermagem NOC; o Patient Care Data Set (conjunto de dados mínimos do cuidado ao 

paciente) (PCDS) e o léxico e terminologia para intervenções de enfermagem Nursing 

Interventions Lexicon Terminology (NILT) e o Sistema Omaha (PAESE, 2016). 

Estas classificações instigaram os enfermeiros a utilizarem em sua prática profissional, 

como forma de universalizar a linguagem e trabalhar com a tríade: diagnósticos, intervenções 

e resultados de enfermagem. No entanto, essas classificações foram desenvolvidas em 

realidades regionais e estruturalmente diferentes, havendo necessidade de uma terminologia 

padronizada mundialmente para descrever as práticas de enfermagem e para compará-las com 

diferentes realidades e cenários (NÓBREGA; GARCIA, 2005).  

Essa inquietação exprimiu a um grupo de enfermeiras o relato da dificuldade em 

utilizar os termos em certas situações ou problemas que ocorriam na prática profissional, 

devido à ausência de uma linguagem única. A partir dessa constatação, iniciou-se a 

construção da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, a CIPE®, sendo 

aprovada pelo Conselho Nacional de Representantes do Conselho Internacional de 

Enfermeiras (CIE), em seu congresso quadrienal em Seul, Coreia do Sul, no ano de 1989, 

acatando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (GARCIA; BARTZ; 

COENEN, 2015; CUBAS et al., 2010).   

Garcia (2017) aponta que, antes do início propriamente dito da construção da CIPE®, 

foram realizados, em 1991, um levantamento na literatura da área e uma pesquisa junto às 

Associações vinculadas ao CIE, para identificar que sistemas de classificação eram 

conhecidos e usados nos diferentes países; e a familiaridade que se tinha com outros sistemas 

de classificação, a exemplo da Classificação Internacional de Doenças (CID), que faz parte da 

Família de Classificações Internacionais da OMS. Neste momento, objetivou-se, também, 

saber se havia, de fato, a necessidade de construção do sistema de classificação previsto na 

Resolução do Conselho da CIE. Como resultado, o CIE divulgou, em 1993, o documento 

“Próximo avanço da enfermagem: uma Classificação Internacional para a Prática da 

Enfermagem CIPE” (Nursing’s next advance: an International Classification for Nursing 

Practice ICNP), em que se identificaram 14 sistemas de classificação de enfermagem, 

desenvolvidos na Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Suécia e Estados Unidos. Ademais, 

constatou-se que a enfermagem, nas diversas regiões e países do mundo, valorizava a ideia do 

desenvolvimento de um sistema de classificação que a representasse no âmbito mundial. 

Garcia, Bartz e Coenen (2015) consideram a CIPE® como uma terminologia 

padronizada, complexa e ampla que apresenta a prática de enfermagem em termos mundiais. 

Ademais, é uma tecnologia da informação, pois, por ser padronizada, é possível coletar, 
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armazenar e analisar os dados, para uma posterior comparação com outros cenários e regiões 

geográficas, o que garante uma maior visibilidade da profissão e um reconhecimento pela 

sociedade. 

A primeira versão CIPE® foi divulgada em dezembro de 1996 e foi denominada de 

CIPE® Versão Alfa. Em 1999 e 2001, foram publicadas, respectivamente, as versões Beta e 

Beta 2 (PASSINHO, 2017).  

Garcia, Bartz e Coenen (2015) relataram que a versão 1.0 da CIPE® trouxe um modelo 

com sete eixos que facilita a composição de enunciados. Estes foram organizadas para que 

haja um rápido acesso aos agrupamentos de enunciados diagnósticos, de intervenções e de 

resultados de enfermagem – os subconjuntos da terminologia CIPE® ou Subconjuntos 

terminológicos CIPE®.  

O Modelo Sete Eixos é estruturado e representado conforme a Figura 2. Por meio 

dessa ferramenta, termos de diferentes eixos são combinados para elaborar declarações de 

diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem. Os sete eixos que a compõem são: 

Foco, Julgamento, Cliente, Ação, Meios, Localização e Tempo (VIDIGAL, 2018). 

 

Figura 2: Modelo de Sete Eixos da CIPE® 
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Fonte: Garcia, 2020.  

Segundo o Conselho Internacional de Enfermeiros (2005), os sete eixos que compõem 

a CIPE® são descritos conforme o Quadro 2, que representa cada eixo associado à sua 

definição e exemplos correspondentes.  

 

Quadro 2 - Descrição dos Sete Eixos da CIPE®. Niterói, 2021 

Eixos Definição Exemplos 

Foco Área de atenção relevante para a 

Enfermagem 

Dor – Eliminação – Expectativa de 

vida – Conhecimento 

Julgamento Opinião clínica relacionada ao foco da 

prática de enfermagem 

Risco de – Aumentado – 

Interrompido – Melhorado 

Meios Processo intencional aplicado a um 

cliente 

Bandagem – Cateter urinário – 

Técnica de respiração 

Tempo Período, momento, intervalo ou 

duração de uma ocorrência 

Admissão – Período Pré-Natal – 

Intermitente  

Localização Orientação anatômica ou espacial de 

um diagnóstico ou intervenção 

Anterior – Cavidade torácica – 

Creche – Hospital-dia 

Ação Maneira de executar uma intervenção Promover – Encorajar – Entrevistar 

– Aliviar 

Cliente Sujeito a quem o diagnóstico se refere 

e que é o beneficiário de uma 

intervenção de enfermagem 

Criança – Pai – Família – 

Comunidade 

Fonte: Garcia, 2020.  

 

As orientações do CIE para a construção dos enunciados de diagnósticos, intervenções 

e resultados de enfermagem seguem a ISO 18104:2014 – Modelo de Terminologia de 

Referência para a Enfermagem, da International Organization Standardization (ISO) e o 

Modelo de sete eixos da CIPE® (GARCIA; BARTZ; COENEN, 2015).  

De acordo com a ISO 18104:2014, diagnóstico de enfermagem é um “título atribuído a 

um achado, evento, situação ou outro aspecto da saúde, resultantes de uma coleta de dados, 

para indicar que são considerados pelo enfermeiro e pelo sujeito do cuidado como sendo 

merecedores de atenção”. Pode ser expresso como um julgamento sobre um foco (deve-se ter 

um descritor para o julgamento e um descritor para o foco) ou como uma expressão simples 

de um achado clínico. Já um resultado de enfermagem, segundo a CIPE®, é “a medida ou o 

estado de um diagnóstico de enfermagem em pontos no tempo, após uma intervenção de 

enfermagem”. Uma intervenção de enfermagem é “uma ação realizada em resposta a um 

diagnóstico de enfermagem, com a finalidade de produzir um resultado de enfermagem”. 

Deve ser composta por uma ação e, pelo menos, um alvo (GARCIA; BARTZ; COENEN, 

2015). 
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Após a versão 1.0, mais seis versões foram divulgadas até o momento: a Versão 1.1 

(em 2008), a Versão 2.0 (em 2009), a Versão 2011, a Versão 2013, a Versão 2015, a Versão 

2017 e a versão atual, utilizada para este estudo, Versão 2019/2020. As versões conservam a 

representação multiaxial do Modelo de Sete Eixos para organizar os conceitos primitivos e, 

além disso, apresentam-se conjuntos de conceitos pré-coordenados, de diagnósticos/resultados 

e de intervenções de enfermagem, para facilitar a elaboração de Catálogos CIPE® (GARCIA, 

2017). 

Um catálogo corresponde a agrupamentos de enunciados preestabelecidos de 

diagnósticos e intervenções de enfermagem, direcionados a clientelas, a prioridades de saúde 

ou a fenômenos de enfermagem. Dentre os possíveis Catálogos CIPE®, existem os 

Subconjuntos Terminológicos, que são constituídos por enunciados de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem apropriados para uma determinada área de cuidado. 

A intenção para estes catálogos é facilitar a utilização da CIPE® como um instrumento 

complexo e abrangente, para que seja uma referência de fácil acesso ao profissional de 

enfermagem em seu contexto profissional. Também busca preencher uma necessidade dos 

sistemas de informação em saúde para grupos de clientes em prioridades de saúde 

selecionadas (GARCIA, 2017; CASTRO, 2015). 

O desenvolvimento de um subconjunto terminológico da CIPE® está posto em três 

componentes principais de vida dessa terminologia, que são: pesquisa e desenvolvimento; 

divulgação e educação; e operações e manutenção (COENEN; KIM, 2010), conforme 

demonstrado na Figura 3.  

 

Figura 3: Ciclo de vida da CIPE® 

 

Fonte: Fonte: Garcia, 2020.  
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A pesquisa e o desenvolvimento da CIPE®, com a validação de conceitos e conteúdo, 

análise semântica e utilização na prática profissional em todo o mundo, são essenciais para a 

sua melhoria em diferentes contextos de prática, idiomas e culturas. A disseminação e a 

educação a respeito da CIPE® contribuem para a sua familiaridade e implementação nos 

sistemas de saúde. Além disso, a manutenção e a operação da CIPE®, por meio da atenção às 

melhores práticas baseadas em evidência científicas e de acordo com os padrões 

internacionais, é essencial para seu ciclo de vida, assim como a gestão técnica realizada por 

meio da revisão de conteúdo (COENEN; KIM, 2010; GARCIA; NÓBREGA, 2013). 

Conforme explanado, a CIPE® tem demonstrado sua evolução como tecnologia de 

informação que, durante a execução do Processo de Enfermagem, faculta o raciocínio clínico 

e a documentação padronizada do cuidado prestado às pessoas pelo profissional de 

enfermagem, seja em prontuários eletrônicos ou em sistemas manuais de registros. Os dados e 

as informações resultantes dessa documentação podem ser subsídios na elaboração de 

políticas de saúde e de educação em enfermagem, como no planejamento e gerenciamento do 

cuidado de enfermagem, a fim de galgar na análise do impacto que as ações de enfermagem 

exercem sobre as condições de saúde e bem-estar das pessoas (GARCIA, 2017). 

Com o objetivo de difundir a utilização da CIPE® foram criados centros de pesquisa e 

desenvolvimento da CIPE®. Esses centros são acreditados pelo Conselho Internacional de 

Enfermagem, possuindo um reconhecimento internacional diante da tomada de decisão em 

assuntos relacionados ao desenvolvimento e disseminação (ROCHA, 2017).  

O Centro CIPE® tem como objetivo desenvolver e validar termos que reflitam a 

prática da enfermagem em áreas de especialidade clínica nas diversas áreas da saúde e 

contribuir para o desenvolvimento sugerindo a formação de novos termos ou 

adaptações/ajustes de termos ou definições já existentes na atual classificação, expressos de 

modo culturalmente relevante (ROCHA, 2017). No Brasil, o Centro CIPE® está ligado ao 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

E, assim, tem incentivado outras universidades com estudos pautados na CIPE®, tais 

como: a Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade de Brasília (UNB), 

Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUC), Universidade Federal de Goiás (UFG) e Universidade Estadual Paulista Júlio de 



59 

 

Mesquita Filho (UNESP), com estudos já desenvolvidos no tema e outros em ampla 

progressão (MENEZES et al., 2020). 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Para sustento do presente estudo, apoiou-se numa teoria de enfermagem. As teorias de 

enfermagem surgiram pela preocupação em construir um corpo de conhecimentos e 

instrumental próprios, que consolidassem a enfermagem como profissão na busca de 

autonomia, permitindo que se delimitassem as funções do enfermeiro diante do trabalho de 

outros profissionais de saúde (PINTO et al., 2017). 

Bousso, Poles e Cruz (2014) trazem uma reflexão ao concluírem que os fenômenos 

verificados na experiência prática dos enfermeiros precisam ser estudados em pesquisas, para 

que seus atributos sejam reconhecidos. Com isso, o intuito de utilizar teorias busca descrever, 

explicar, diagnosticar e/ou prescrever medidas para a prática assistencial, oferecendo respaldo 

científico para as ações de enfermagem. Portanto, todo arcabouço teórico composto por um 

conjunto de conceitos deve projetar a visão sistêmica do fenômeno a ser estudado.  

Uma teoria refere-se a um aglomerado de conceitos logicamente inter-relacionados 

que descrevem ou caracterizam algum fenômeno. A capacidade de gerar e aplicar uma teoria 

é o que dá legitimidade a uma profissão. E, na Enfermagem, o uso de teorias tem a 

possibilidade de estruturar e organizar o seu conhecimento, possibilitando uma forma 

ordenada de coletar dados para descrever, explicar e prever a sua prática (McEWEN; WILLS, 

2016). 

Na construção de um subconjunto terminológico da CIPE®, a explicitação da 

necessidade de escolha do modelo teórico para ancorar a elaboração do subconjunto tem um 

papel fundamental para a aplicação do mesmo. O modelo teórico ancora a justificativa da 

importância do subconjunto para o conhecimento da Enfermagem e, ao ser aplicado à prática, 

poderá orientar mudanças no modelo assistencial (CARVALHO; CUBAS; NOBREGA, 

2017). 

A escolha de teorias de Enfermagem como modelo teórico não é obrigatória no 

método proposto por de Nóbrega et al., entretanto, ao ser ancorado por teorias de 

enfermagem, o subconjunto poderá potencializar uma práxis de cuidado baseada em 

conhecimento específico da profissão (CARVALHO; CUBAS; NOBREGA, 2017). 

Para tanto, o modelo a ser utilizado neste estudo fundamenta-se em uma grande teoria 

de enfermagem baseada no processo interativo, a teoria da adaptação fisiológica e 

psicossocial é o Modelo de Adaptação da Enfermeira Sister Callista Roy, mais conhecido 

como Modelo de Adaptação de Roy (MAR). Consoante com esse construto teórico, os seres 

humanos são seres holísticos que interagem e adaptam-se às situações em que se encontram, 

sendo esta interação entre os seres humanos e o ambiente constante (NAVERINE, 2015). 
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Desta forma, este capítulo trará os conceitos, formas e modos que a teórica aplica para a 

prática de enfermagem.  

O apoio do MAR a pessoas em condições crônicas renais tem sido apoderado em 

diversos estudos (KOEPPE, 2012; CRUZ, 2015; FRAZÃO et al., 2014a; FRAZÃO et al., 

2013; FRAZÃO et al., 2014b; FREIRE, 2013; DIAS, 2016), que apregoam que estas pessoas 

com essa afecção são expostas a diversos problemas adaptativos resultantes de alterações no 

seu cotidiano, que interferem diretamente na percepção do indivíduo frente ao suporte social, 

à sua qualidade de vida, envolvendo limitações físicas e alterações na vida social.  

Ademais, estudos com a intersecção da CIPE® e o MAR têm sido desenvolvidos e 

colaborado para uma fundamentação teórica e prática do cuidado de enfermagem por meio de 

desenvolvimento de enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções. Sob esse ponto de 

vista, estudos como os de Ramos e colaboradores (2020), Andrade (2018), Barreiro (2017), 

Lins e colaboradores (2013), Moura e colaboradores (2013) consolidam esses conceitos e 

explicitam a visão de mundo dos profissionais, ou seja, são parte integrante da documentação 

da importância para a enfermagem e proporcionam a própria organização e a apresentação de 

um instrumento tecnológico da assistência (MENEZES et al., 2020; QUERIDO et al., 2019).   

 Desse modo, é preciso reconhecer o campo científico e filosófico em que se baseia o 

MAR, estando no cerne de seu modelo os processos de vida humanos, onde se enfatiza a 

promoção da saúde aos indivíduos, grupos e sociedade como um todo, sendo que a ciência e a 

prática expandem a capacidade de adaptação e melhoram a transformação ambiental da 

pessoa (COELHO; MENDES, 2011).  

 

3.1 Adaptação e seu conceito 

Em sua forma mais geral, a adaptação tem sido usada em uma ampla gama disciplinas 

(incluindo biologia, fisiologia, genética, antropologia, sociologia e psicologia, bem como 

enfermagem) para se referir aos mecanismos ou processos que agem para manter uma 

entidade viva em equilíbrio com seu ambiente. Essa entidade pode ser a espécie humana, uma 

sociedade, um grupo, ou um organismo individual – um ser humano. No entanto, os primeiros 

interesses científicos no conceito quase sempre estão ligados à biologia e aos esforços de 

Darwin em descrever os mecanismos envolvidos mudança evolutiva a longo prazo ao nível da 

espécie ou da população, primeiro em plantas, depois em animais e finalmente na espécie 

humana (SCHWARTZ-BARCOTT, 2006). 

Schwartz-Barcott (2006), em seu ensaio, dita que a adaptação se tornou estreitamente 

alinhada com o estudo da evolução, mudança e sobrevivência, sendo vista como um processo 
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pelo qual as espécies interagiram e se adaptaram ao seu ambiente para obter comida, abrigo e 

proteção contra a predação. Uma suposição básica era de que qualquer sistema vivo existe 

dentro de um determinado ambiente e deve se adaptar a esse ambiente a fim de sobreviver. 

Neste contexto, a adaptação não é consciente, atividade direcionada por objetivos. É o 

resultado do diferencial sucesso reprodutivo das populações, que é determinado pelas 

condições do momento, não pelo desejo supremo ou pelo remoto futuro.  

A biologia continuou interessada com os problemas da adaptação física dos sistemas 

vivos e, mesmo na psicologia, a perspectiva biológica teve importância, como é o caso da 

adaptação ao estresse nos estudos de Hans Hugo Bruno Selye. Selye foi o primeiro a 

pesquisar seriamente o estresse nos anos 1930 e observou que organismos diferentes 

apresentam um mesmo padrão de resposta fisiológica para estímulos sensoriais ou 

psicológicos, e isso teria efeitos nocivos em quase todos os órgãos, tecidos e processos 

metabólicos (PAIS-RIBEIRO et al., 2010). 

“Adaptação” é um termo popular e de longo uso na enfermagem, e que está associado 

com mais frequência para capturar uma preocupação central da disciplina: adaptação de um 

indivíduo a uma doença, deficiência ou problema de saúde. Foi citado como um termo-chave 

na literatura de enfermagem desde meados da década de 50, com o surgimento da primeira 

edição do Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). Desde então, 

tem sido usado como um assunto geral para abranger o termo em seus significados mais 

comuns do dicionário como o ato ou processo de adaptação – como na adaptação a um lar de 

idosos, ou como o estado de ser adaptado – como sendo fisicamente ou psicologicamente bem 

adaptado à diabetes. Ele também tem sido usado como um adjetivo, referindo-se à capacidade 

para adaptar (SCHWARTZ-BARCOTT, 2006).  

Nos últimos anos, a ênfase principal na literatura de enfermagem tem sido na 

adaptação como um processo, que pode ser consciente ou inconsciente, que incluem 

mecanismos fisiológicos, psicológicos e socioculturais, ou ser visto como um sucesso ou 

fracasso. O foco na adaptação como resultado foi secundário, embora nos últimos anos 

ganhasse quase igual atenção na enfermagem, dado o crescente interesse no desenvolvimento 

e medição dos resultados dos pacientes (SCHWARTZ-BARCOTT, 2006). 

Embora o termo tenha sido usado predominantemente no indivíduo cliente em 

enfermagem, também tem sido empregado na família e nos níveis e no domínio da prática 

para abordar questões relativas à adaptabilidade dos enfermeiros. Por exemplo, desde a 

década de 60, tem havido um pequeno, mas crescente, interesse em pais e famílias que se 

ajustam quando um membro da família, particularmente uma criança, é agudamente doente 
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crônico ou inválido. No domínio da prática, o predominante interesse tem sido nos problemas 

que os enfermeiros enfrentam como estudantes, como empregados, na transição de estudantes 

para se tornarem enfermeiros profissionais ou de papéis tradicionais para um novo papel (por 

exemplo, o do enfermeiro praticante em sala de cirurgia[,] ou enfermeiro educador ou 

administrador de atendimento domiciliar); ou sob novas condições (por exemplo, trabalho por 

turnos) ou situações difíceis, como trabalhar com pacientes com doenças terminais 

(SCHWARTZ-BARCOTT, 2006). 

Desse modo, compreende-se que o conceito de adaptação vem sendo discutido e 

pautado em diversas disciplinas que sustentam suas características. Callista Roy é a teórica da 

enfermagem que mais desenvolveu e trabalhou no conceito de adaptação, onde especificou 

problemas, níveis e formas de adaptação a estímulos determinados através de processos de 

enfrentamento inatos ou adquiridos em humanos para o que considera como sistemas 

holísticos. 

 

3.2 Postulado do MAR: o ponto de partida 

Callista Roy nasceu em 14 de outubro de 1939, dia da festa de São Calisto I, em Los 

Angeles/Califórnia, Estados Unidos da América (EUA). Um profundo espírito de fé, 

esperança, amor, compromisso com Deus e serviço aos outros era o ponto central da família. 

Sua mãe era uma enfermeira profissional licenciada e incutiu os valores de sempre buscar 

saber mais sobre as pessoas e seus cuidados e de abnegação como enfermeira (MOUNT 

SAINT MARY'S COLLEGE, 2018).  

Roy observou que ela também tinha excelentes professores em escolas paroquiais, 

ensino médio e faculdade. Aos 14 anos começou a trabalhar em um grande hospital geral, 

primeiro como menina da despensa, depois como empregada doméstica e, finalmente, como 

auxiliar de enfermagem. Depois de um processo de discernimento, em 1958 se tornou 

membro das Irmãs de São José de Carondelet, uma congregação de religiosas que tem sua 

origem na França, por volta de 1650, da qual Roy é membro há mais de 50 anos. As primeiras 

Irmãs vieram para a América em 1836, e atualmente possuem congregações em várias partes 

do mundo (MOUNT SAINT MARY'S COLLEGE, 2018). 

Em 1963, recebeu o título de Bacharel em Artes na Enfermagem no Mount Saint 

Mary's College, em Los Angeles, e em 1964 começou a desenvolver o futuro MAR. Em 1966 

recebeu o título de Mestre em Enfermagem Pediátrica, e em 1973, o de Sociologia.  

Enquanto cursava o Mestrado, Roy foi desafiada a participar de um seminário com 

Dorothy E. Johnson, sua conselheira e professora, a fim de desenvolver um modelo conceitual 
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para a enfermagem, a partir de sua experiência como enfermeira pediátrica. Ela vinha 

observando que as crianças possuíam uma capacidade para se adaptar às mudanças em seu 

desenvolvimento que lhes permitia resolverem de modo satisfatório a maioria dos problemas 

que enfrentavam. Ela admitiu que o conceito de adaptação pudesse constituir-se num eixo 

orientador da prática da enfermagem (LEOPARDI, 2006; CONTI, 2011). 

Em 1970, como docente do Munt Saint Mary's College, em Los Angeles, adotou sua 

teoria como estrutura conceitual nos currículos de graduação em Enfermagem. Em 1977, 

ganhou o título de Doutora em Sociologia, sendo títulos obtidos na Universidade da 

Califórnia.  

Roy ocupou vários cargos, inclusive o de Presidente do Departamento de Enfermagem 

do Mount Saint Mary's College, em Los Angeles, o de professor adjunto, no programa de Pós-

Bacharelado(,) da escola de Enfermagem da Universidade de Portland[,] e Diretora Interina e 

Consultora em Enfermagem, no Saint Mary's Hospital, em Tucson/Arizona. 

Ela é membro da American Academy of Nursing e se envolveu em atividades de várias 

organizações, inclusive na Sigma Theta Tau e na North American Nurses Diagnosis 

Association (NANDA). É a autora e a coautora de uma variedade de trabalhos que incluem 

Introduction to Nursing: An Adaptation Model. 

Em 1984, foi publicada uma edição extensivamente revisada de Introduction to 

Nursing: an adaptation. Posteriormente, Roy e Sharon L. Roberts escreveram Theory 

Construction in Nursing: An Adaptation Model, para debater o uso do Modelo de Roy na 

construção da teoria de enfermagem. 

Entre 1983 e 1985, foi selecionada para o pós-doutorado com Robert Wood Johnson 

em neurociência na Universidade da Califórnia, em São Francisco (BOSTON COLLEGE, 

2018). Em 1991, foi fundada a Roy Adaptation Association (RAA), que é uma sociedade de 

acadêmicos de enfermagem que busca avançar na prática de enfermagem desenvolvendo 

conhecimentos básicos e clínicos de enfermagem baseados no Modelo de Adaptação de Roy, 

que possui hoje sete capítulos internacionais.  

Em 6 de dezembro de 2017, a comunidade da Connell School reuniu-se em Gasson 

Hall para celebrar as proeminentes realizações de Roy, que recentemente se aposentou da 

Boston College para retornar à Califórnia (BOSTON COLLEGE, 2018). 

Como teórica, frequentemente enfatiza seu compromisso preliminar em definir e 

desenvolver o conhecimento da enfermagem, considerando seu trabalho como uma fonte de 

conhecimento para a enfermagem clínica. A teoria de Roy contém pressupostos teóricos que 

abordam a dignidade dos seres humanos e o papel do enfermeiro na promoção da integridade 
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na vida e na morte. Ela apresenta o cliente como participante na formulação das ações de 

enfermagem, porém isto aparece mais filosoficamente do que operacionalizado na prática. 

Seus pressupostos concordam com as formulações sobre adaptação, em que o enfermeiro e o 

cliente devem esclarecer o que perturba esta adaptação para escolher as ações mais adequadas 

(LEOPARDI, 2006; CONTI, 2011). 

 

3.3 Modelo de Adaptação de Roy 

A base dos pressupostos científicos do MAR veio da teoria geral de sistemas de Karl 

Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), biólogo austríaco, e da teoria de adaptação de Harry 

Helson (1898-1977), psicólogo americano.  

Roy identificou seis pressupostos específicos associados com os dois princípios 

filosóficos do humanismo e da veritivity. O Humanismo é definido como parte de um 

movimento da psicologia e filosofia que reconhece a pessoa e a experiência da dimensão 

subjetiva dela como centrais para o conhecimento. Nessa vertente se crê que o indivíduo 

partilha o poder criativo, age com um objetivo, possui um holismo intrínseco e luta para 

manter a integridade e concretizar a necessidade de relações (ROY; ANDREWS, 2001).  

A veritivity ou veracidade é o fundamento do modelo e, como tal, afeta a visão da 

pessoa e do ambiente. Deve ser aplicada constantemente quando se usa o modelo. É 

entendida, portanto, como a finalidade comum da existência do sistema humano. Roy pontua 

sistema como um conjunto de partes ligadas para funcionar como um todo, tendo em vista um 

determinado objetivo. Os sistemas têm igualmente entradas, saídas, e processos de respostas 

e controle. 

Essas suposições constituíram a base e são evidentes na descrição dos principais 

conceitos do MAR: a pessoa, o meio ambiente, saúde e enfermagem, que são descritos a 

seguir (ROY; ANDREWS, 2001). 

• A pessoa como um sistema adaptável 

Roy descreve o receptor dos cuidados de enfermagem em termos de um sistema 

holístico adaptável. A teórica utiliza o termo “holismo” por entender que o sistema humano 

funciona como um todo e é mais do que uma mera soma das suas partes. Já o termo 

“adaptável” traz a capacidade que o sistema humano tem de se ajustar, efetivamente, às 

mudanças no meio ambiente e, por sua vez, afetar o meio ambiente.  

Para Roy, a pessoa vive em constante interação com o meio ao mesmo tempo em que 

é exposta a estímulos que ela denomina de inputs. Os estímulos são unidades de informação, 

matéria ou energia provenientes do ambiente interno ou externo que confrontam a pessoa e 
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fazem surgir uma resposta (ROY; ANDREWS, 2001). Os estímulos são classificados em 

focais, os quais podem ser internos ou externos e constituem o maior grau de mudança que 

causa impacto na vida da pessoa, ou seja, presente na consciência. Os contextuais são todos os 

outros estímulos presentes no ambiente, que colaboram para se obter o efeito do estímulo 

focal, sem ser o centro das atenções ou energia, mas esses fatores afetam a maneira como a 

pessoa lida com o estímulo focal.  

Já os estímulos residuais constituem-se em atitudes e experiências prévias da pessoa e 

são fatores ambientais, dentro ou fora dos sistemas humanos, cujos efeitos na situação não são 

claros ou não podem ser validados. Quando se conhece seu efeito, transformam-se em 

estímulos contextuais (ROY; ANDREWS, 2001).  

Os inputs ativam mecanismos de enfrentamento que são tidos como processos de 

controle da pessoa como sistema adaptativo. Tais mecanismos podem ser inatos ou adquiridos 

e respondem às mudanças do ambiente (OLIVEIRA; LOPES; ARAÚJO, 2006). Como 

exemplos de mecanismo de enfrentamento inato, tem-se os herdados ou genéticos, como o 

sistema imunológico de defesa contra bactérias em nosso organismo. 

Fazem parte de tais mecanismos de enfrentamentos os subsistemas cognitor e o 

regulador. O modelo adaptativo de Roy considera os mecanismos de enfrentamento regulador 

e cognoscente como subsistemas da pessoa. No subsistema regulador, a pessoa responde aos 

estímulos internos e externos através de processos fisiológicos para reagir às mudanças; essas 

reações podem ser respostas adaptativas ou mal adaptativas. O subsistema cognitor encontra-

se relacionado à cognição, que abarca canais emocionais que são: processamento de 

percepções, processamento de informações ou aprendizagem, julgamento e emoção. Estes 

canais são desenvolvidos ao longo da vida do indivíduo, onde o mesmo desenvolve 

habilidades para lidar com estímulos estressores (LEOPARDI, 2006). 

O processamento de percepções ou informações está relacionado à atenção, 

codificação e memória. Já a aprendizagem encontra-se correlacionada aos processos de 

imitação e reforço e insight. O julgamento está ligado à tomada de decisões e solução de 

problemas, e a emoção possui processos de defesa em busca de alívio, apreciação afetiva e 

ligação (ROY; ANDREWS, 2001). 

Em busca da integridade da pessoa, os subsistemas regulador e cognoscente atuam 

geralmente de forma concomitante. O nível de adaptação da pessoa como um sistema 

adaptativo é influenciado pelo desenvolvimento do indivíduo e uso desses sistemas de 

enfrentamento (ROY; ANDREWS, 2001). Os mecanismos de enfrentamento irão desencadear 

respostas, ou seja, comportamentos de saída do sistema denominados outputs. Estas respostas 
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podem ser classificadas em adaptativas ou ineficazes. As respostas adaptativas promovem a 

integridade do indivíduo no que tange à sobrevivência, crescimento, reprodução e controle. 

As respostas ineficazes não contribuem ou interrompem tal integridade (ROY; ANDREWS, 

2001). 

No Modelo de Roy, as pessoas são como sistemas adaptativos vivos, cujos 

comportamentos podem ser classificados como respostas adaptativas ou respostas 

ineficientes, mediante a perspectiva do preenchimento das metas que constitui a integridade 

da pessoa. Roy mergulha em seus processos internos frente aos estímulos vividos e traz a 

definição e compreensão dos sistemas efetores dentro deste contexto (SILVA, 2013; SOUSA, 

2014). 

A análise da resposta/comportamento é realizada mediante os quatro Modos 

Adaptativos, concebidos por Roy: Modo Fisiológico, Modo Autoconceito, Modo Função de 

Papel e Modo Interdependência, que podem surgir de modo articulado ou isoladamente 

(SOUSA, 2014).  

Os modos adaptativos possuem papel principal na teoria e requerem apreciação 

cuidadosa para que possamos compreender sua essência. Esses quatro modos formam os 

canais pelos quais a pessoa adapta-se às modificações internas ou externas. A reação à 

mudança pode utilizar apenas um modo adaptativo, porém na maioria das vezes utiliza 

simultaneamente mais de um. Os conceitos relacionados a cada modo adaptativo nasceram no 

objetivo de responder tal questionamento: Como as pessoas adaptam-se às mudanças a que 

estão sujeitas? (ROY; ANDREWS, 2001; SILVA, 2013). 

O modo fisiológico abrange as funções vitais do organismo humano, o que inclui o 

modo físico e fisiológico. Compreende nove subdimensões, sendo cinco necessidades básicas 

(oxigenação, nutrição, eliminação, atividade e repouso, e proteção); e quatro processos 

complexos (percepção, fluidos e eletrólitos, função neurológica e função endócrina) (ROY; 

ANDREWS, 2001). 

As necessidades básicas compreendem:  

• Oxigenação:  Esta necessidade envolve a necessidade de oxigênio do corpo e o 

processo de ventilação, trocas gasosas e transporte de gases. 

• Nutrição:  Esta necessidade envolve uma série de processos associados com a ingestão 

e assimilação de alimentos para manutenção do funcionamento, promoção do 

crescimento, e substituição de tecido gasto ou ferido. 

• Eliminação:  A necessidade de eliminação inclui o processo fisiológico envolvido na 

secreção dos resíduos metabólicos, em primeiro lugar, através de intestinos e rins. 
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• Atividade e repouso: A necessidade de equilíbrio na atividade física e no repouso 

fornece um funcionamento fisiológico otimizado de todos os componentes do corpo e 

período de restauração e reparação. 

•  Proteção: As defesas básicas do organismo incluem processos de unidade e de 

estrutura de tegumento (pele, cabelo e unha) que têm uma função protetora importante 

contra infecção, trauma e mudança de temperatura. 

Os processos complexos são entendidos como:  

• Percepção: A visão, audição, tato, gosto e olfato permitem às pessoas interagir com 

seu ambiente. A sensação de dor é uma consideração importante na avaliação dos 

sentidos. 

• Fluidos e eletrólitos: Um equilíbrio de fluidos e eletrólitos delicado, em termos de 

água, eletrólitos e ácido/base, é necessário para as funções celular, extracelular e 

sistêmica. Inversamente, o funcionamento ineficaz dos sistemas fisiológicos pode 

produzir desequilíbrio de eletrólitos eletrônicos. 

• Função neurológica:  Os canais neurológicos são a parte integral dos mecanismos de 

resistência reguladores da pessoa. Eles funcionam para controlar e coordenar os 

movimentos corporais, consciência, e processos cognitivos e emocionais. Assim como 

para regular a atividade dos órgãos do corpo. 

• Função endócrina:  A ação endócrina através do hormônio de secreção 

serve, juntamente com a função neurológica, para integrar e coordenar o 

funcionamento do corpo.  A atividade endócrina desempenha um papel significativo 

na resposta ao estresse e faz igualmente para o mecanismo de resistência regulador. 

O modo de autoconceito se relaciona com os aspectos espirituais, morais e 

psicológicos do indivíduo. Identifica padrões de valores, crenças e emoções relacionados à 

ideia pessoal de self; neste contexto, destacam-se as esferas do self físico, self pessoal e self 

ético-moral, ou seja, da identidade de imagem (ROY; ANDREWS, 2001). O modo de 

autoconceito é um dos três modos psicossociais. 

O modo de função na vida real é ligado aos padrões de interação social do indivíduo 

com os demais e envolve vários tipos de papéis assumidos na sociedade, ou seja, está 

relacionado à efetividade da adaptação considerando os papéis que as pessoas ocupam em 

relação aos outros. Nessa interação são identificados os papéis primário, secundário e 

terciário. O papel primário determina a maioria dos comportamentos e é definido pelo sexo, 

idade e estágio de desenvolvimento da pessoa, determinando as realizações pelo papel 
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secundário. O papel terciário é temporário, escolhido com liberdade (por exemplo, os hobbies 

que temos) (ROY; ANDREWS, 2001). 

O modo de interdependência está relacionado a padrões de valor humano, afeto, amor 

e afirmação presentes nas relações interpessoais, que se apregoam na tentativa de obter 

satisfação de suas necessidades (LEOPARDI, 2006). As relações de interdependência 

envolvem a disposição e a capacidade para dar aos outros e aceitar deles tudo aquilo que 

podem oferecer, tais como amor, respeito, valor, educação, conhecimento, competências, 

compromissos, posses materiais, tempo e talentos (ROY; ANDREWS, 2001). 

• Ambiente 

É entendido como mundo interior ou exterior da pessoa, para o MAR, o ambiente em 

mudança estimula a pessoa para criar respostas adaptáveis e inclui todas as condições, 

circunstâncias e influências que envolvem e afetam o desenvolvimento e o comportamento da 

pessoa (ROY; ANDREWS, 2001). 

• Saúde 

A saúde é descrita como o reflexo da interação ou adaptação entre o ser humano 

adaptativo e o ambiente em mudança. As respostas adaptativas promovem a sobrevivência, 

crescimento, reprodução, domínio e transformações entre o ser humano e o ambiente, e o 

cumprimento do propósito da vida é refletido em tornar-se integrado e completo. Assim, a 

saúde, no modelo de adaptação de Roy, é definida como um estado e um processo de ser e de 

se tornar um ser humano integrado; e a falta de integração representa falta de saúde (ROY; 

ANDREWS, 2001). 

• Objetivo/Meta da Enfermagem 

O objetivo da enfermagem é contribuir para os objetivos globais dos cuidados de 

saúde, ou seja, para promover a saúde dos indivíduos e da sociedade. A teórica vai além, ao 

afirmar que o objetivo da enfermagem é a promoção da adaptação nos quatros modos, 

contribuindo, através disso, para a saúde da pessoa, qualidade de vida, e morte com dignidade, 

onde deve se reconhecer que o completo bem-estar físico, mental e social não é possível para 

todas as pessoas (ROY; ANDREWS, 2001). 

O MAR é adequado para este estudo, pois traz subsídios que contribuem para a visão 

do objeto que se almeja estudar, e se torna uma perspectiva baseada no sistema holístico do 

ser humano, onde é visto como um todo, o que denota a preocupação da Enfermagem nos 

cenários em que atua. Deste modo, Roy mostra seu trabalho relevante e atual para as 

clientelas e suas condições crônicas, a partir da vertente que olha o outro como gostaríamos 

de ser olhados. 
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A enfermagem é uma disciplina científica orientada para a prática. As atividades 

específicas que distinguem a enfermagem das outras disciplinas são coletivamente 

denominadas Processo de Enfermagem. Este Processo de Enfermagem constitui uma 

abordagem para resolver problemas de recolha de dados, identificar as necessidades das 

pessoas sozinhas ou em grupos, selecionar e implementar abordagens para os cuidados em 

enfermagem, e avaliar resultados dos cuidados prestados (ROY; ANDREWS, 2001). 

O Processo de Enfermagem, tal como é descrito por Roy, relaciona-se diretamente 

com a visão da pessoa como um sistema adaptável. Foram identificados seis passos no 

Processo de Enfermagem de acordo com o Modelo de Adaptação de Roy (ROY; ANDREWS, 

2001; GEORGE, 2000; NASCIMENTO, 2005; KRAUZER; BROCARDO; SCARSI, 2011):  

1) Avaliação do comportamento 

• Envolve a recolha dos dados sobre o comportamento da pessoa e o estado atual 

de adaptação. É apresentada em dois tipos de avaliação: na primeira, se realiza 

a coleta de respostas ou de comportamentos de saída da pessoa, em relação a 

cada um dos modos adaptativos. Na segunda, observa se existe uma resposta 

comportamental adaptativa ou ineficiente. Nesta avaliação, importam os dados 

referentes aos estímulos presentes, que podem afetar a adaptação da pessoa. 

2) Avaliação do estímulo 

• Após uma avaliação de primeiro nível, analisam-se os temas e padrões 

emergentes do comportamento do cliente, de modo a identificar as reações 

ineficientes ou reações adaptativas, que poderão exigir o apoio da enfermagem. 

Assim, quando estão presentes comportamentos ineficientes ou adaptativos, 

realiza-se uma avaliação de segundo nível. Nessa fase da avaliação há coleta 

de dados sobre os estímulos focais, contextuais e residuais, que o cliente 

enfrenta socialmente; mecanismos e estilos de enfrentamento, estresse físico e 

emocional, orientação cultural, religião e ambiente físico, os quais, como os 

estímulos contextuais, influenciam os modos adaptativos. 

3) Diagnóstico da enfermagem 

• Roy propõe três métodos para realizar o diagnóstico de enfermagem, descritos 

a seguir. O primeiro é o diagnóstico por levantamento de problemas, onde há o 

uso de uma tipologia de diagnóstico (criada pela própria teórica) que relaciona 

os quatro modos adaptativos. O segundo faz um diagnóstico relatando a 

resposta observada de modo conjunto com os estímulos mais influentes. No 
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terceiro, ocorre um resumo das respostas em um ou mais modos adaptativos 

relacionados com o mesmo estímulo. 

4) Estabelecimento do objetivo 

• As metas são os comportamentos finais que a pessoa deve atingir. São 

registradas como comportamento do cliente indicativo de resolução do 

problema de adaptação. Inclui mudanças esperadas e a estrutura de tempo pode 

ser a curto ou longo prazo. Sempre que possível, as mudanças são 

estabelecidas mutuamente com a pessoa, respeitando os direitos do indivíduo.  

5) Intervenção 

• As intervenções de enfermagem são planejadas com a finalidade de alterar ou 

controlar os estímulos focais ou contextuais. A implementação pode focar a 

ampliação da capacidade de enfrentamento da pessoa ou seu nível de 

adaptação, de forma que os estímulos totais permaneçam na capacidade de 

adaptação. Inclui a seleção e aplicação de atividades ou cuidados de 

enfermagem para promover a adaptação, modificando os estímulos ou fatores 

influentes no fortalecimento dos processos de enfrentamento.  

6) Avaliação 

• É a readaptação das metas e das intervenções, realizada com base nos dados de 

adaptação. Também denominada Evolução, é feito o julgamento da eficácia da 

intervenção de enfermagem, em relação ao comportamento do sistema 

humano. 

Oliveira (2009) ressalta que, embora o Processo de Enfermagem de Roy tenha sido 

dividido didaticamente em etapas, a teórica preconiza que o processo seja desenvolvido de 

forma contínua e simultânea, de forma que aborde a pessoa holisticamente, com cada aspecto 

relacionado e afetado pelo outro.  

Pelo exposto até aqui descrito, o MAR demonstra ser um subsídio teórico válido no 

que diz respeito à construção de um subconjunto terminológico, visto que estabelece uma 

linguagem comum para descrever a prática de enfermagem e fornece dados capazes de 

influenciar a formação em Enfermagem, incentivar a investigação e a melhoria das práticas. 

(BARREIRO, 2017). Para tanto, foi construído um mapa (Figura 4) esquemático com os 

conceitos do MAR. 
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Figura 4: Mapa esquemático do Modelo de Adaptação de Roy. Niterói, 2021(.) 

 

Fonte: Elaboração própria.



74 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

4. METODOLOGIA 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo metodológico, pois envolve diversos tipos de métodos de 

coleta, organização e análise de dados, interpretando fenômenos e novos significados 

(MANTOVANI et al., 2018). Ademais, refere-se à elaboração de instrumentos com o 

propósito de intervenção da realidade, e como produto, tem-se um instrumento/método 

que pode ser de protocolos, fluxograma, algoritmos ou uma lista de passos ou 

considerações a serem seguidas (POLIT; BECK, 2011; CUBAS; NÓBREGA, 2015).      

No estudo metodológico, devem ser seguidas as seguintes etapas: definição do 

que deve ser representado; definição dos itens a serem pesquisados e posteriormente 

representados; desenvolvimento de instruções para o uso do instrumento; e testes de 

confiabilidade e validade. Apesar da nítida abordagem quantitativa do presente estudo, a 

elaboração de subconjuntos terminológicos abarca métodos complexos e sofisticados 

em diversas etapas que envolvem outros métodos usualmente apreendidos, tais como a 

pesquisa bibliográfica, documental e terminológica na identificação de termos 

(SANTOS, 2017; CUBAS; NÓBREGA 2015). 

 

4.2 ETAPAS DA ELABORAÇÃO DO SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO DA 

CIPE® 

 

No Brasil, desenvolveu-se um método para a elaboração de subconjuntos 

terminológicos da CIPE®, e que foi adotado no desenvolvimento deste estudo, com a 

necessidade de responder ao objetivo geral da pesquisa (CUBAS; NOBREGA, 2015; 

CARVALHO; CUBAS; NOBREGA, 2017). As etapas estão descritas a seguir e são 

detalhadas posteriormente. 
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Figura 5 - Etapas adotadas para o desenvolvimento do Subconjunto Terminológico da 

CIPE® para a pessoa com doença renal crônica em tratamento conservador, Niterói, 

2021 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Cabe ressaltar que, além da construção de enunciados de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem, o método brasileiro contempla também, 

apesar de não incluir como uma das etapas, a validação de conteúdo dos enunciados por 

especialistas. Ainda, para o método brasileiro, a validação clínica não é considerada 

uma etapa para o desenvolvimento de subconjuntos, e sim uma pesquisa posterior 

(CUBAS; NÓBREGA, 2015). 

 

1ª Etapa: Identificação dos termos relevantes contidos na literatura relacionados à 

Doença Renal Crônica e ao tratamento conservador 

Com o intuito de identificar as evidências empíricas para a prática de 

enfermagem sobre a pessoa com doença renal crônica em tratamento conservador, 

realizou-se uma revisão integrativa de literatura. A revisão integrativa de literatura 

permite uma síntese dos principais estudos publicados acerca do assunto, auxiliando na 

tomada de decisão para a prática baseada em evidências científicas (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008; POLIT; BECK, 2011). Foram seguidas as seis etapas 
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sugeridas na literatura para a produção da revisão, a saber: seleção da questão de 

pesquisa, seleção de amostragem, informações a serem extraídas dos estudos ou coleta 

de dados, análise crítica dos estudos incluídos, interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008; SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010).  

Para nortear a escolha dos estudos, foi feita a seguinte pergunta: Quais são os 

indicadores empíricos para a assistência à pessoa com doença renal crônica em 

tratamento conservador? Os artigos científicos foram buscados nas bases de dados 

científicas da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE) e na Literatura Latino-Americana e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (LILACS), como também na Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), na Base de dados de Enfermagem 

(BDENF), na Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e na EMBASE (Elsevier). 

Para a busca foi utilizado o seguinte Descritor em Ciências da Saúde (DeCS) e 

do Medical Subject Headings (Mesh): “Insuficiência renal crônica”; em inglês: “Renal 

Insufficiency, Chronic”; e em espanhol: “Insuficiencia Renal Crónica”. Utilizaram-se os 

seguintes critérios de inclusão: ser artigo completo resultante de pesquisa, estar 

publicado nos idiomas português, inglês ou espanhol, no período de 2014 a 2020; estar 

disponível na íntegra eletronicamente; e apresentar indicadores clínicos para a 

assistência à pessoa com doença renal crônica em tratamento conservador. Como 

critérios de exclusão: trabalhos apresentados em congressos, dissertações, monografias, 

teses, cartas ao editor, estudos de reflexão, artigos sobre outros temas ou que não 

trouxessem sinais, sintomas ou complicações, artigos sem resumo disponível e 

referentes às terapias renais substitutivas e à pediatria.  

Os títulos e resumos foram lidos por dois pesquisadores diferentes, sendo o autor 

principal deste estudo e um doutor convidado, quando foram aplicados os critérios de 

exclusão. Quando houve divergências, estas foram sanadas por consenso, chegando-se à 

seleção final dos textos para leitura na íntegra.  

Foram seguidas as etapas recomendadas por autores (TANURE; CHIANCA; 

GARCIA, 2009; CLARES et al., 2013; FURTADO; NÓBREGA, 2007; LIMA; 

NÓBREGA, 2009) adaptadas para elaboração de terminologia especializada: 1) 

processo de extração de termos e eliminação das repetições; 2) processo de 

normalização de termos; 3) processo de mapeamento cruzado entre termos extraídos e 
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os termos constantes na CIPE®, apresentado na etapa posterior; 4) procedimento de 

refinamento de termos; utilizou-se a CIPE® versão 2019/2020 (GARCIA; NÓBREGA; 

CUBAS, 2019; ICN, 2019). 

Julgando elevado o número de termos existentes nas publicações selecionadas e 

a existência de imagens e gráficos, essas informações foram organizadas e agrupadas 

em um texto único no programa Word for Windows®, contendo 240 páginas, para 

facilitar a extração dos termos, excluindo-se as acentuações e as seções com baixo 

potencial de conter termos relevantes (informações sobre os autores, resumos, 

metodologia e referências). Logo após, estes arquivos foram convertidos para o formato 

de documento portátil (Portable Document Format – PDF), para serem aplicados na 

ferramenta PorOnto (ZAHRA, 2009; ZAHRA; CARVALHO; MALUCELLI, 2013), 

que extraiu os termos e forneceu as respectivas frequências de aparição.  

O PorOnto é uma ferramenta semiautomática para construção de ontologias a 

partir de textos em português na área da saúde e tem sido utilizada nos estudos com este 

desenho e vem demonstrando interesse e eficiência na extração dos termos 

(NOGUEIRA, 2014; FELIX et al., 2018; FÉLIX et al., 2017; ALBUQUERQUE et al., 

2013; CARVALHO; CUBAS; NOBREGA, 2017; VIANA, 2017; DUARTE, 2018; 

RABELO, 2018; NÓBREGA, 2018; CLARES et al., 2019; RAMALHO NETO, 2019; 

FÉLIX, 2019; PIRES, 2020). Cumpre salientar que, como o PorOnto é uma ferramenta 

para a construção de ontologias a partir de textos em português, os artigos de outros 

idiomas utilizados foram traduzidos por profissionais especializados contratados pelo 

autor do estudo. 

Os termos foram extraídos para uma planilha do Excel for Windows® para a 

realização do processo de normalização e uniformização com análise e exclusão de 

sinônimos, adequação dos tempos verbais e dos gêneros gramaticais (masculino e 

feminino), de números (singular e plural) e de siglas que identifiquem determinados 

termos. 

Foram, também, excluídas expressões/termos pertencentes a outras áreas, como 

diagnósticos e procedimentos médicos ou de outras profissões da saúde, que muitas 

vezes podem estar descritos nas publicações e registros selecionados (GARCIA, 2015). 

Esta exclusão de termos não específicos é necessária, uma vez que as publicações 

selecionadas neste estudo são direcionadas aos profissionais de saúde do Brasil, dentre 

os quais está contido o enfermeiro. 
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2ª etapa: Mapeamento cruzado dos termos identificados com os termos da CIPE® 

 O cross mapping ou mapeamento cruzado é uma técnica que possibilita o 

cruzamento dos dados quando comparados a linguagem não padronizada com os 

conceitos presentes em outros sistemas de classificações, que culmina em um constructo 

de uma nova classificação sistemática e passível de validação. Esta técnica compara 

entre si as linguagens já padronizadas tanto da enfermagem como em outras áreas de 

saúde (TANNURE; SALGADO; CHIANCA, 2014; GOMES et al., 2019).   

Ademais, conforme apontam Torres e colaboradores (2020), o mapeamento 

cruzado é aplicado à promoção de interoperabilidade, ao reuso de dados, à identificação 

de lacunas existentes nas terminologias e à atualização de versões terminológicas. 

Observa-se que pesquisas que envolvem os sistemas de classificação em 

enfermagem apoderam-se desse recurso tecnológico informatizado como critério 

metodológico, com o intuito de solucionar vieses existentes em outros sistemas 

classificatórios. Além de facultar a abrangência dos registros de enfermagem que 

subsidia a prática clínico-científica (TANNURE; SALGADO; CHIANCA, 2014). 

Para tanto, nesta etapa, os termos normalizados e julgados como relevantes na 

etapa anterior do estudo foram comparados aos conceitos da CIPE®, versão 2019/2020. 

Nesse mapeamento cruzado, cada lista de termos relevantes foi submetida, em separado, 

a um processo de cruzamento com os termos contidos na CIPE® por meio da ferramenta 

Access for Windows® Versão 2013, resultando em termos constantes e não constantes 

no modelo de Sete Eixos da CIPE®, que foram extraídos da literatura.  

Os termos não constantes na CIPE® provenientes da literatura foram analisados 

em separado pelo pesquisador quanto ao grau de equivalência, sendo utilizado para isso 

o que preconiza a ISO 12.300/2016, a saber (ISO 12.300, 2016; TORRES et al., 2020): 

1. Avaliação por equivalência de significado: lexical e conceitual; 

2. Avaliação por equivalência de significado, mas com sinonímia; 

3. Avaliação por termo-fonte mais ampla e com significado menos 

específico que o termo-alvo; 

4. Avaliação por termo-fonte mais restrita e com significado mais 

específico que o termo-alvo; 

5.  Avaliação por nenhum mapeamento possível – Acontece quando não é 

encontrado no termo-alvo nenhum conceito com grau de equivalência 

como avaliado por qualquer uma das outras quatro avaliações.  
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Por último, os termos resultantes desse processo de análise de similaridade e 

abrangência classificados como similares foram considerados como termos constantes 

na CIPE®, sendo adotadas as próprias denominações e definições já existentes na versão 

2019/2020, enquanto os termos analisados e classificados como mais abrangentes, mais 

restritos e sem concordância foram considerados como termos não constantes no 

sistema.  

Finalmente, os termos constantes e não constantes na CIPE®, versão 2019/2020, 

como resultado do processo de mapeamento, foram classificados por cada eixo da 

CIPE® e integraram a terminologia da linguagem especializada de Enfermagem, o que 

torna eficaz a construção de enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem para a pessoa com doença renal crônica em tratamento conservador.  

 

3ª Etapa: Construção e validação de enunciados de diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem para a pessoa com doença renal crônica em 

tratamento conservador 

 

• Construção 

 

Neste estudo, a expressão diagnóstico/resultado de enfermagem foi utilizada 

para denominar esses dois elementos da Prática de Enfermagem, uma vez que se utiliza 

o mesmo eixo na construção de diagnóstico e resultado de enfermagem, e o que 

determina a diferença entre os mesmos é a avaliação do enfermeiro se é uma decisão 

sobre o estado do cliente, problemas e/ou necessidades (Diagnóstico) ou se é a resposta 

após a implementação das intervenções (Resultado). 

Para a elaboração dos diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem, 

seguiram-se as recomendações da International Organization For Standardization 

(ISO) 18.104/14, que retrata “Informática em saúde: estruturas categoriais para 

representação de diagnósticos de enfermagem e ações de enfermagem em sistemas 

terminológicos” e as diretrizes adotadas pelo CIE em que se deve utilizar um termo dos 

eixos “Foco” e “Julgamento”, e a análise clínica para a construção dos 

diagnósticos/resultados de enfermagem e um termo dos eixos “Ação” e “Meio” para as 

intervenções de enfermagem. Além, dos termos adicionais presentes nos eixos meios, 
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tempo, localização e cliente (ISO, 2014). Ressalta-se, que foram tomados também por 

base o Modelo de Sete Eixos da CIPE® e o Modelo de Adaptação de Roy.  

Ainda nesse contexto, um diagnóstico de enfermagem pode apresentar 

potencialidade, sendo esta de chance ou de risco. A potencialidade de chance ocorre 

quando há possibilidade de existir diagnósticos positivos ou oportunidades (p. ex., 

chance para redução de peso), ao passo que a potencialidade de risco ocorre quando há 

possibilidade de existir diagnósticos negativos (p. ex., risco de infecção). Também, um 

diagnóstico pode ser expresso por um grau (p. ex., aumentado), por um curso clínico (p. 

ex., crônico), por um tempo, período ou momento de ocorrência (p. ex., após refeições), 

por um local relacionado a um componente corporal (p. ex., abdome) ou estrutura 

alterada (p. ex., estomia) e por um sujeito da informação (p. ex., esposa), ressaltando 

que o sujeito da informação deve ser expresso quando ele é diferente do sujeito do 

registro (paciente), uma vez que este está implícito no enunciado (ISO, 2014; 

CARVALHO, 2017).  

Os enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem construídos foram 

mapeados com os enunciados de diagnósticos/resultados e termos do eixo Foco da 

CIPE®, versão 2019/2020, o que resultou em enunciados constantes na CIPE® e 

enunciados não constantes na classificação. Os enunciados de DE/RE não constantes na 

CIPE®, versão 2019/2020, foram analisados quanto ao grau de equivalência, sendo 

utilizado para isso o que preconiza a ISO 12.300/2016 (ISO 12.300, 2016; TORRES et 

al., 2020): 

1. Avaliação por equivalência de significado: lexical e conceitual; 

2. Avaliação por equivalência de significado, mas com sinonímia; 

3. Avaliação por termo-fonte mais ampla e com significado menos 

específico que o termo-alvo; 

4. Avaliação por termo-fonte mais restrita e com significado mais 

específico que o termo-alvo; 

5.  Avaliação por nenhum mapeamento possível – Acontece quando não é 

encontrado no termo-alvo nenhum conceito com grau de equivalência 

como avaliado por qualquer uma das outras quatro avaliações. 

Para garantir a confiabilidade da análise de similaridade e abrangência dos 

enunciados construídos em relação à CIPE®, foram convidados dois pesquisadores 

independentes, enfermeiros experientes quanto à CIPE®, para conferir a análise.  
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Por fim, para cada enunciado de diagnóstico/resultado de enfermagem para a 

pessoa com doença renal crônica em tratamento conservador, foram construídos 

enunciados de intervenções de enfermagem. Com isso, as bases empíricas adotadas 

foram: listagem de termos da linguagem especializada de enfermagem para a pessoa 

com doença renal crônica em tratamento conservador; norma ISO 18104:2014; 

enunciados de DE/RE construídos na etapa anterior; Modelo de Sete Eixos da CIPE®, 

versão 2019/2020; lista de intervenções de enfermagem da CIPE®, versão 2019/2020[;] 

e o Modelo de Adaptação de Roy.  

Contudo, ainda para a construção das intervenções, foi adotada para o estudo a 

indicação de Vidigal (2018), onde recomendou outras possibilidades para o 

desenvolvimento de intervenções, sendo estas: a inserção de intervenções presentes em 

outros subconjuntos terminológicos, e já validadas, para ampliar a possibilidade de 

ações de enfermagem para determinados diagnósticos, e intervenções construídas a 

partir da prática clínica, devido à carência de evidências de ações de enfermagem na 

literatura científica.  

Após a construção dos enunciados dos diagnósticos/resultados de enfermagem, 

foram desenvolvidas definições conceituais (DCs) de cada diagnóstico criado. As DCs 

referem-se, neste estudo, ao significado teórico dos diagnósticos (MANZOLI; 

CORREIA; DURAN, 2018).  

 Souza Neto e colaboradores (2020) apontam que pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas no sentido de instrumentalizar o Processo de Enfermagem e, deste modo, 

a elaboração de DCs para os enunciados de diagnósticos contribuem com as ações 

assistenciais e a documentação da prática profissional, na perspectiva de assegurar uma 

assistência diferenciada e de qualidade para os sujeitos dos cuidados. 

Os autores ainda complementam que o desenvolvimento de definições contribui 

para a confiabilidade e validade dos dados; facilita a replicação de estudos; aumenta a 

habilidade do pesquisador em relacionar os achados a estudos anteriores; indica os 

critérios para a avaliação das intervenções de enfermagem, ao se proceder à evolução do 

paciente; padroniza a linguagem, já que proporciona refinamento e aprimoramento da 

classificação; favorece o pensamento crítico e reforça a tomada de decisões por parte do 

enfermeiro. Ademais, tem por objetivo facilitar a comunicação entre os membros da 

equipe, melhorar a acurácia diagnóstica e o planejamento do cuidado, além de contribuir 
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para as pesquisas na área, favorecendo o ensino da disciplina enfermagem (SOUZA 

NETO et al., 2020).  

Para formular as DCs foram adotados os passos dados por Waltz, Strickland e 

Lenz (2017), apoiados pelos estudos de Ramalho Neto (2019) e Queiroz (2018), que 

enfatizam: o desenvolvimento de uma definição preliminar; extensa revisão da 

literatura; desenvolvimento ou identificação de características específicas; mapeamento 

do significado do conceito; e afirmação das definições. Nesse ínterim, o pesquisador 

lançou mão da consulta em livros-textos, dicionários técnicos e da língua portuguesa, 

literatura das áreas da saúde e da Enfermagem, a CIPE® em sua versão 2019/2020, 

outros subconjuntos já validados, e foram levados em consideração os conceitos 

utilizados no Modelo de Adaptação de Roy.   

Após toda essa construção, os enunciados de diagnósticos/resultados de 

enfermagem construídos, suas definições e intervenções de enfermagem foram 

preliminarmente classificados segundo os modos adaptativos de Roy (modo fisiológico, 

autoconceito, função da vida real e interdependência) e organizados em um instrumento 

de coleta de dados para serem submetidos ao processo de validação de conteúdo. Para 

essa alocação, foi convidado um pesquisador independente para contribuição no 

julgamento inicial de cada enunciado aos modos.    

 

• Validação de conteúdo 

 

A validade verifica se o instrumento mede exatamente o que se propõe a medir, 

ou seja, avalia a capacidade de um instrumento medir com precisão o fenômeno a ser 

estudado. Pode-se considerar um instrumento válido quando ele consegue avaliar 

realmente seu objetivo. Pode ser avaliada por meio dos seguintes métodos: validade de 

conteúdo, validade relacionada a um critério e validade do constructo (ALEXANDRE; 

COLUCI, 2011). 

No presente estudo, foi adotada a validação de conteúdo, a qual visa traduzir a 

opinião de peritos com expertise numa determinada área e/ou temática de investigação. 

Essa técnica tem sido utilizada em pesquisas para validação de diagnósticos, resultados 

e intervenções de enfermagem (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013a). 

A partir disso, o método Delphi foi adotado neste estudo a fim de subsidiar o 

processo de validação de conteúdo. O método Delphi é uma importante técnica de 
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investigação, pois permite reunir um conjunto de opiniões de especialistas separados 

geograficamente, levando a resultados densos sobre temáticas complexas e abrangentes. 

Tal potencialidade possibilita fazer leituras profundas da realidade e serve de base para 

uma melhor compreensão dos fenômenos e, principalmente, também, para orientar a 

tomada de decisões informadas e transformar a realidade com base nas opiniões dos 

intervenientes e dos especialistas envolvidos (MARQUES; FREITAS, 2018).  

A principal característica desta técnica é a aplicação de rodada interativas, 

promovendo feedbacks controlados, de forma que os participantes possam rever suas 

opiniões, refletir e, a partir disso, manter ou modificar de acordo com o que é colocado 

pelo grupo (ACOSTA, 2018). 

Os especialistas, também denominados de peritos, experts ou juízes, realizam o 

julgamento de informações, chamadas de proposições, apresentadas pelo pesquisador 

em questionário previamente formulado a partir do problema de pesquisa e seus 

objetivos, em que se apresenta uma síntese sobre as principais tendências sobre o 

assunto. A técnica pode ser empregada a dados quantitativos ou qualitativos 

(PEREIRA; ALVIM, 2015). O questionário circula pelo grupo de especialistas até o 

consenso ser obtido. As questões podem ser estruturadas ou não. Os métodos de 

escalonamento mais comuns são os de Likert, Thurstone e de Guttman (CASTRO; 

REZENDE, 2009). 

A construção dos questionários segue ciclos sequenciais. No primeiro, 

identificam-se os objetivos do estudo, bem como são fornecidas instruções para 

preenchimento e devolução. Esse questionário é construído de forma geral e abrangente, 

com o intuito de formular uma lista de itens que vão compor os questionários 

posteriores. Usam-se testes estatísticos como parâmetro para modificar ou não as 

questões (CASTRO; REZENDE, 2009). 

O segundo ciclo traz questões novas ou modificadas com base nas respostas 

obtidas no primeiro. Obrigatoriamente, os resultados das estatísticas obtidas no primeiro 

ciclo são apresentados aos especialistas, a fim de que acompanhem os resultados que 

estão sendo construídos (CASTRO; REZENDE, 2009). Isso possibilita a cada um rever 

sua argumentação diante de cada questão e, neste estudo, foram adotados dois ciclos, 

aqui chamados de rodadas.  

Para compor a população para esta etapa do estudo, buscou-se por enfermeiros 

especialistas na Plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
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Científico e Tecnológico (CNPq), utilizando-se o termo por assunto “doença renal 

crônica”. Além disso, adotaram-se os filtros na homepage: Formação 

Acadêmica/Titulação: Todas; País: Brasil; Região/UF: Todas; e Atuação Profissional: 

Grande Área: Ciências da Saúde; Área: Enfermagem; Subárea: Enfermagem em Saúde 

do Adulto e Idoso; Especialidade: Todas. Utilizaram-se como critérios de inclusão: 

enfermeiros com no mínimo título de Mestre, que trabalhassem com diagnósticos de 

enfermagem e com a CIPE® e/ou tivessem como foco a DRC na assistência, no ensino 

e/ou na pesquisa.  

Para o cálculo da amostra de especialistas, foi utilizada a seguinte fórmula: n = 

Z² 1- α/2. p.(1-p) / n2, onde “Z² 1-α/2” = nível de confiança adotado; “p” = proporção 

esperada dos especialistas; e “e” = diferença de proporção aceitável em relação ao que 

seria esperado. Adotaram-se o nível se confiança de 95% (Z² 1-α/2 = 1,96), proporção 

esperada de 85% dos especialistas e um erro amostral de 15%, obtendo-se uma amostra 

ideal de 22 especialistas. Considerando-se a dificuldade de retorno dos especialistas em 

estudos de validação, optou-se por convidar um número maior. A busca inicial foi 

composta de 535.  

Após o refinamento dos critérios estabelecidos, foram convidados 56 para 

participarem da validação, obtendo-se um retorno de 42 na primeira rodada. Na segunda 

rodada de opiniões (round de consenso) o material foi enviado a todos os experts que 

participaram da primeira rodada, tendo resposta de 34 enfermeiros. Foram 

encaminhados, em ambas rodadas, via Web, cartas-convite (Apêndice 1), o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e um formulário estruturado com dados de 

caracterização dos enfermeiros (Apêndice 2) e os enunciados de 

diagnósticos/resultados, com suas respectivas definições conceituais, e intervenções de 

enfermagem, via Google Forms®. Essa etapa ocorreu de janeiro a junho de 2020. Em 

cada rodada, foi disponibilizado um espaço para respostas qualitativas, como 

comentários sobre as questões não contempladas, que foram sistematizadas e reenviadas 

com o questionário na rodada seguinte (PAIVA et al., 2015).  

O instrumento foi enviado para avaliação item a item, e cada enfermeiro 

especialista opinou por manter, inserir, alterar ou excluir itens, além de fazer uma 

avaliação geral relacionada à pertinência e relevância dos enunciados. Foi definida a 

estabilidade nas respostas quando houve concordância de pelo menos 80% dos 

participantes. Propôs-se que cada rodada tivesse duração de até 30 dias, incluindo o 
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prazo para análise e devolução do grupo de enfermeiros, e o limite de 10 dias para o 

retorno pelo pesquisador principal com uma nova versão dos enunciados e início da 

próxima rodada. Cada enfermeiro forneceu suas respostas e análise em uma planilha no 

software Excel®. O resultado da rodada anterior era informado ao grupo na avaliação da 

nova versão, que incluía as alterações propostas. 

No instrumento de validação dos diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem, os enfermeiros especialistas emitiram concordância assinalando um “x” 

em uma escala do “tipo Likert” contendo: 1 = nada pertinente; 2 = pouco pertinente; 3 = 

pertinente; 4 = muito pertinente; 5 = muitíssimo pertinente. Além disso, preencheram 

sugestões para a escrita do diagnóstico/resultado e intervenção de enfermagem no que 

se refere à utilização desses na prática clínica. Para a avaliação do grau de concordância 

entre os especialistas, foi utilizado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), 

determinado pela soma das concordâncias dos itens “3” e “4”. O IVC é definido na 

fórmula: IVC = ∑ respostas “3” e “4”/ ∑ respostas. No resultado da validação, levou-se 

em consideração o ponto de corte IVC ≥ 0,80 para o consenso dos enunciados de 

diagnósticos e resultados e intervenções de enfermagem. 

 

4ª etapa: Estruturação do subconjunto terminológico da CIPE® para pessoas com 

doença renal crônica em tratamento conservador 

E, finalmente, os enunciados resultantes constituíram o subconjunto 

terminológico validado, considerando a aplicação teórica do Modelo de Adaptação de 

Roy, de modo a configurar uma proposta de um subconjunto terminológico da CIPE® 

para pessoas com doença renal crônica em tratamento conservador, organizado 

conforme recomendação do CIE (2007), e corroborado por Cubas e Nóbrega (2015).  

A estruturação final do subconjunto foi composta por documento contendo: 

mensagem aos leitores, descrição da relevância para a enfermagem, tutorial instrutivo 

para estudos clínicos, lista de enunciados de enfermagem organizados segundo a teoria 

aplicada, referências ou bibliografia recomendada (CUBAS; NÓBREGA, 2015).  

 

4.3 VALIDAÇÃO CLÍNICA DO SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO 

De acordo com o método brasileiro proposto por Cubas e Nóbrega (2015), não é 

considerada obrigatória a validação clínica dos subconjuntos, mas estas encorajam 
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pesquisas que tenham como objetivo validar clinicamente, com a clientela específica, o 

subconjunto construído.  

Segundo trabalho publicado por Menezes e colaboradores (2020), estudos de 

validação clínica têm sido desenvolvidos principalmente pelo Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento da CIPE®, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal da Paraíba (PPGENF/UFPB). Contudo, há estudos desenvolvidos 

em outras universidades e outros em desenvolvimento, mas ainda com um número 

tímido no contexto brasileiro. De modo geral, os estudos de validação clínica de 

subconjuntos têm sido realizados em diversos aspectos da saúde por meio de “estudos 

de casos clínicos”. Esse método busca avaliar a operacionalização dos enunciados de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem no contexto da prática clínica do 

enfermeiro e vem sendo desenvolvido utilizando-se as fases do Processo de 

Enfermagem e com a adoção de um referencial teórico (NÓBREGA et al., 2015).  

Os estudos de validação são desenvolvidos para verificar a qualidade de 

instrumentos, sendo passo substancial para sua legitimidade e credibilidade (DANTAS 

et al., 2016). Dois passos são importantes para testagem de um instrumento e que são 

aplicados neste estudo: pertinência e aplicabilidade clínica. A pertinência busca saber se 

o instrumento testado, neste caso o subconjunto terminológico, é relevante e atende à 

finalidade a que se destina. Já a aplicabilidade clínica diz respeito à viabilidade e ou 

habilidade do instrumento no contexto clínico da assistência e permite o aprimoramento 

do subconjunto, selecionando enunciados que apresentem utilidade clínica e que 

poderão contribuir para a confiabilidade e validade do instrumento (RIBEIRO et al., 

2013). 

Para tanto, neste trabalho, realizou-se um estudo metodológico, seguido de 

validação clínica, tendo sido realizado entre novembro de 2020 e janeiro de 2021. A 

validação clínica baseia-se na busca de evidências em um ambiente clínico real, em que 

os dados diagnósticos do estudo são obtidos por meio de avaliação direta do paciente. 

Deste modo, não só se permite a concordância entre os especialistas durante a avaliação 

clínica, mas também se considera em quais ocorrências os enunciados devem ser 

validados ou não (FEHRING, 1987; ABREU-FIGUEIREDO, 2019).  

Foram executadas as seguintes etapas para a validação clínica: 1) avaliação 

conjunta da entrevista e exame físico por enfermeiros a pessoas com doença renal 

crônica em tratamento conservador atendidas na consulta de enfermagem; 2) avaliação 
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de cada pessoa por dois enfermeiros quanto à presença ou ausência de cada um dos 

enunciados do subcojunto terminológico; e 3) análise de confiabilidade. 

• População e amostra 

A população para a validação clínica foi constituída de pessoas com DRC em 

tratamento conservador. O cálculo da amostra das pessoas com DRC baseou-se na 

média aritmética anual de pessoas com cadastro ativo durante a vigência da pesquisa, 

tendo um total de 100. Por conseguinte, para estabelecimento do tamanho amostral, 

fixou-se a fórmula para o cálculo de amostra para populações finitas: considerando o 

nível de confiança de 95% (Z∞=1,96), o erro amostral de 10% e o tamanho da amostra 

final de 44. A seleção foi por amostragem não probabilística por conveniência, ou seja, 

aqueles que estavam mais acessíveis no período da coleta, adotando-se os seguintes 

critérios elegíveis de inclusão: pessoas com DRC, maiores de 18 anos, em qualquer 

estágio da doença e que possuíssem capacidade cognitiva para participar da pesquisa 

verificada por meio da avaliação semiológica global.  

Hoskins (1989) refere que, para se verificar um fenômeno de enfermagem em 

um ambiente clínico, é necessária a presença de, pelo menos, dois enfermeiros 

competentes diagnosticadores para observarem o mesmo paciente. Ademais, a 

utilização de dois “diagnosticadores” tem como objetivo evitar o viés de seleção, ou 

seja, procurar dados específicos de forma tendenciosa ou exagerar as conclusões como 

forma de confirmar a presença do fenômeno em estudo (LOPES et al., 2013). 

Assim, neste estudo, durante o processo de coleta de dados, dois enfermeiros, 

um deles o investigador principal, e outro enfermeiro responsável pelo ambulatório, 

realizaram a investigação sobre o subconjunto na mesma população, avaliando 

simultaneamente cada pessoa e assinalando, de forma independente, a sua opinião 

quanto à presença dos enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem inseridos no subconjunto proposto. Cumpre salientar que estes enfermeiros 

possuem prática assistencial consistente, experiência clínica na área de interesse para o 

subconjunto em estudo, conhecimentos sobre a temática da sistematização da 

assistência, conhecimento da rotina do ambulatório em tela, além do Curso de Mestrado 

em áreas afins ao tema.  

• Etapas da validação clínica 

Na primeira etapa, os enfermeiros realizaram anamnese e exame físico, com 

aferição dos sinais vitais, tendo como base um roteiro elaborado para o estudo 
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(Apêndice 5). Além disso, avaliaram os exames laboratoriais recentes e a carteira de 

vacinação. Os enfermeiros optaram por não consultar a avaliação do outro colega 

durante este processo, assim como não comunicarem os escores obtidos em suas 

avaliaçõesa fim de evitar influências nas respostas. No decorrer da entrevista, 

observaram as manifestações verbais e não verbais e registraram as devidas impressões 

e dados correspondentes a clínica. Os participantes eram avaliados uma única vez pelo 

par de enfermeiros, quando compareceram ao ambulatório para acompanhamento de 

rotina.  

Dessa forma, os participantes já estavam previamente agendados para estar na 

instituição, independente da realização da pesquisa. Antecedendo a realização dos 

estudos clínicos, foi solicitada aos participantes ou aos seus responsáveis legais a 

autorização para participar da pesquisa, com a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido.  

Para a segunda etapa, de posse da avaliação clínica inicial, os enfermeiros 

selecionavam os enunciados de diagnósticos de enfermagem contidos no subconjunto 

terminológico validado. Caso fosse identificada uma nova situação para a qual ainda 

não existisse um enunciado de diagnóstico, resultado e intervenção de enfermagem 

construído, foram utilizadas a CIPE®
 2019 e as diretrizes para a construção de 

enunciados, ou seja, incluídos, obrigatoriamente, termos dos eixos correspondentes a 

cada enunciado. Assim como os achados clínicos identificados durante a coleta de dados 

foram considerados, também, um diagnóstico de enfermagem (ISO, 2014). 

Foi também possível verificar a frequência e percentuais dos enunciados de 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem que compuseram o subconjunto 

terminológico e como estes se apresentaram após sua a aplicação. 

• Análise dos dados 

Por fim, para a análise dos dados desta etapa optou-se pela verificação do nível 

de concordância e nível de consistência (fidedignidade) da opinião dos juízes 

(enfermeiros especialistas) quanto aos itens do subconjunto, aplicou-se o coeficiente de 

concordância de Kappa (Κ) (MIOT, 2016). Este índice foi aplicado também na 

verificação da concordância interavaliadores em relação a cada item. O coeficiente de 

concordância de Kappa avalia a proporção de concordância que varia de “menos 1” a 

“mais 1”; quanto mais próximo de 1, melhor o nível de concordância entre os 

observadores.  
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Cada juiz indicou se o item era relevante e se as respectivas definições estavam 

claras e precisas, mediante a escolha de uma opção dentre as cinco respostas sugeridas 

(concordo totalmente - 1; concordo parcialmente - 2; indiferente - 3; discordo 

parcialmente - 4; discordo totalmente - 5). Para cada opção foi atribuída uma pontuação: 

concordo totalmente - 1,0; concordo parcialmente - 0,75; indiferente - 0,50; discordo 

parcialmente - 0,25; discordo totalmente - 0,0. Este critério foi utilizado tanto para a 

pertinência quanto para a aplicabilidade de cada item. Como critério de aceitação, foi 

estabelecida uma concordância ≥ 0,80 entre os juízes, sendo considerado um nível bom. 

Os resultados foram distribuídos em duas partes, sendo elas: descrição dos 

indivíduos com doença renal crônica em tratamento conservador participantes desta 

fase[,] e pertinência e aplicabilidade para a prática clínica dos itens de composição do 

subconjunto.  

Os dados foram organizados em planilha de dados eletrônica e, após dupla 

conferência de digitação, foram exportados para Statistical Package for Social 

Science (SPSS) versão 20.0 Windows. Após codificação e tabulação, os dados foram 

analisados por leitura reflexiva e estatística com aplicação do teste de Kappa por 

intermédio do Online Kappa Calculator (RANDOLPH, 2021).  

• Cenário do estudo 

Para esta etapa, o estudo foi realizado num hospital universitário localizado na 

região metropolitana do Rio de Janeiro, inaugurado em 1950. O Serviço de Nefrologia 

possui todas as modalidades de tratamento da doença, o que compreende o ambulatório 

de tratamento conservador, e todas as modalidades de Terapias Renais Substitutivas, o 

que compreende o programa de diálise peritoneal, a hemodiálise e o transplante renal. 

O atendimento ambulatorial é realizado de segunda a sexta-feira nas 

especialidades: nefrologia clínica, tratamento conservador, pré-transplante de doador 

vivo e falecido e pós-transplante. O serviço oferece exames como biópsia renal, 

ultrassonografia e Doppler, além de colocação de cateter para hemodiálise e diálise 

peritoneal. Ademais, por ser um ambiente de ensino e pesquisa, possui residência em 

saúde, incluindo médica e de enfermagem na especialidade, tendo a consulta de 

enfermagem ofertada uma vez por semana para pessoas em tratamento conservador nos 

estágios da doença.  

 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 
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A pesquisa foi conduzida de acordo com a Resolução nº 466 de 12 de dezembro 

de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que aborda as diretrizes e normas 

regulamentadoras para pesquisas envolvendo seres humanos. A coleta de dados do 

estudo teve início após sua aprovação pelos Comitês de Ética em Pesquisa, via 

Plataforma Brasil. O estudo recebeu os números de Parecer: 3.798.213 e 3.967.253.  

Para a viabilização da validação clínica, foi solicitada autorização 

para o desenvolvimento da coleta de informações com carta de anuência 

encaminhada à Chefia de Enfermagem responsável pela consulta de enfermagem no 

serviço de Nefrologia cenário do estudo, conforme o Anexo 2.  

  Todos os participantes envolvidos no estudo (pessoas vivendo com DRC e 

enfermeiros especialistas) foram informados sobre a voluntariedade e esclarecidos sobre 

os procedimentos adotados durante toda a pesquisa, buscando o respeito ao participante 

em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua 

vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de 

manifestação expressa, livre e esclarecida.  

Posteriormente, com esse consentimento, os participantes do estudo tiveram 

acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndices 3 e 4), 

esclarecendo os objetivos, os riscos e os benefícios da pesquisa e assegurando-os quanto 

à confidencialidade e à privacidade.  

A pesquisa ofereceu aos participantes riscos mínimos de origem psicológica, 

intelectual e emocional, que são previsíveis. Os riscos envolvidos com as pessoas 

vivendo com doença renal crônica se voltaram à exposição de dados coletados durante a 

entrevista, exame físico e questões sobre a doença, que foram minimizados através das 

seguintes providências: uso de codinome alfanumérico, assegurando o sigilo, como 

também asseguradas a guarda dos dados em local seguro e a divulgação dos resultados 

realizada de forma a não identificar os participantes. Além disso, o pesquisador 

minimizou desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para não responder 

questões constrangedoras, além da atenção aos sinais verbais e não verbais. 

Já, para os enfermeiros especialistas, teve como risco mínimo o risco 

psicossocial referente ao constrangimento com relação à disponibilidade para responder 

a pesquisa. Para amenizar esse risco, o pesquisador buscou esclarecer as etapas e referir 

sobre a disponibilidade, respeitando sua decisão e, ainda, o risco de vazamento das 

informações coletadas, embora sejam tratadas com sigilo, anonimamente e permaneçam 
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de posse do pesquisador sem divulgação em mídias sociais. Para sanar quaisquer 

dúvidas acerca dos procedimentos relacionados com a pesquisa, poderão ser realizados 

contatos via e-mail para esclarecimentos de forma individual e sigilosa. 

Além disso, os benefícios do estudo voltam-se para a contribuição e o 

aperfeiçoamento da CIPE®, ou seja, um sistema criado e adotado por enfermeiros 

europeus, que tem como objetivo desenvolver uma classificação que padronize 

diagnósticos, resultados e intervenções, para ser usado por profissionais de enfermagem. 

Sendo assim, o enfermeiro pode usar a CIPE® para traçar diagnósticos de 

enfermagem, os quais mostram as reais necessidades dos pacientes. Os diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem são essenciais para dar continuidade à 

assistência ao paciente e ajudar na comunicação entre os enfermeiros durante o cuidado 

às pessoas, já que se preocupam em descrever a reação do paciente diante da doença 

(SOUZA NETO, 2017). 
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5. RESULTADOS 

______________________________________________________________________ 

5.1 Termos relevantes contidos na literatura relacionados à Doença Renal Crônica 

e ao tratamento conservador e o Mapeamento Cruzado com a CIPE®, versão 

2019/2020 – 1ª e 2ª etapas 

 

O levantamento de evidências para pessoas com doença renal crônica em 

tratamento conservador é de grande relevância, pois permitiu determinar conceitos 

específicos da prática do enfermeiro e, consequentemente, a inserção de sua equipe 

nesse processo. Deste modo, o levantamento por intermédio de uma revisão integrativa 

atende à primeira etapa da criação de um subconjunto, já que oferece suporte teórico 

científico de uma prioridade de saúde. A Figura 6 apresenta um fluxo que demonstra o 

caminho percorrido para o alcance da produção que compôs a análise das produções.  

Sendo assim, na revisão integrativa, realizada por meio dos descritores, foram 

encontrados 1940 artigos nas seis bases de dados. Destes, 53 correspondiam à temática, 

após a aplicação dos critérios pré-estabelecidos, das leituras flutuantes de título e 

resumo e finalmente da leitura dos textos na íntegra. Os artigos excluídos por título ou 

resumo, em sua maioria, abordavam os tratamentos renais substitutivos, como a 

hemodiálise e a diálise peritoneal, sendo estes tratamentos também direcionados à 

pediatria. Esta etapa foi realizada entre março e maio de 2019. 
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Figura 6 – Fluxo de busca e seleção de artigos, publicados em periódicos indexados nas 

bases de dados MEDLINE, BDENF, SCIELO, EMBASE, LILACS e CINAHL. Niterói, 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Por fim, foram selecionados para leitura na íntegra os artigos, conforme 

apresentado no Quadro 3, com as principais informações sobre os estudos selecionados, 

quanto à base de dados correspondente, revista de publicação, país e ano. Já o Quadro 4 

apresenta os estudos selecionados por títulos.  

Registros identificados nas bases de dados 

MEDLINE (n = 35) 

LILACS (n = 836) 

CINAHL (n = 284) 

BDENF (n = 143) 

SCIELO (n = 410) 

EMBASE (n = 232) 

Total: 1940 
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Publicações excluídas após leitura dos títulos e resumos: 

Por não atenderem aos critérios estabelecidos/não responderem ao 

objetivo da pesquisa 

(n = 1739) 
 

Publicação retirada por duplicidade (n = 11) 

Estudos incluídos 

(n = 53) 
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Quadro 3 – Distribuição dos artigos selecionados para compor o estudo por base de 

dados, revista de publicação, país e ano de publicação. Niterói, 2021 

 

Estudo 

(E) 

Base Revista de publicação País Ano 

E 1 BDENF Revista de Pesquisa: Cuidado é 

Fundamental Online  

Brasil 2018 

E 2 BDENF Revista Brasileira de Enfermagem Brasil 2017 

E 3 BDENF Revista de Enfermagem UFPE on line Brasil 2017 

E 4 BDENF Revista Brasileira de Enfermagem Brasil 2017 

E 5 BDENF Escola Anna Nery Revista de 

Enfermagem 

Brasil 2017 

E 6 BDENF Online Brazilian Journal of Nursing Brasil 2016 

E 7 LILACS Psicologia: teoria e prática Brasil 2018 

E 8 LILACS Fisioterapia e Pesquisa Brasil 2018 

E 9 LILACS Jornal Brasileiro de Nefrologia Brasil 2018 

E 10 LILACS Ciência e Saúde Coletiva Brasil 2018 

E 11 LILACS Revista Brasileira de Enfermagem Brasil 2018 

E 12 LILACS Revista da Rede de Enfermagem do 

Nordeste 

Brasil 2017 

E 13 LILACS Colombia Médica Colômbia 2016 

E 14 LILACS Revista da Rede de Enfermagem do 

Nordeste 

Brasil 2016 

E 15 LILACS Saúde e Sociedade Brasil 2016 

E 16 LILACS Jornal Brasileiro de Nefrologia Brasil 2015 

E 17 LILACS Jornal Brasileiro de Nefrologia Brasil 2015 

E 18 LILACS Jornal Brasileiro de Nefrologia Brasil 2014 

E 19 EMBASE European Geriatric Medicine Holanda 2018 

E 20 EMBASE Cardiorenal Medicine EUA 2015 

E 21 EMBASE BMC Nephrology Canadá 2014 

E 22 CINAHL Enfermería Nefrológica Espanha 2018 

E 23 CINAHL BMC Nephrology Canadá 2018 

E 24 CINAHL Medical Principles and practice Turquia 2018 

E 25 CINAHL BMC Nephrology Suécia 2018 

E 26 CINAHL BMC Nephrology EUA 2018 

E 27 CINAHL BMC Nephrology Alemanha 2018 

E 28 CINAHL Journal of Renal Care Austrália 2017 

E 29 CINAHL Advances in Therapy Romênia 2017 

E 30 CINAHL Journal of Renal Care Reino Unido 2017 

E 31 CINAHL BMC Nephrology EUA 2017 

E 32 CINAHL BMC Nephrology África do Sul 2016 

E 33 CINAHL Archives of Medical Science Romênia 2016 

E 34 CINAHL Health and Quality of Life Outcomes Coreia 2015 

E 35 CINAHL Health and Quality of Life Outcomes Brasil 2015 

E 36 MEDLINE Health Reino Unido 2014 

E 37 MEDLINE Nefrología Espanha 2014 

E 38 MEDLINE Clinical Journal of the American Reino Unido 2015 

https://bmcnephrol.biomedcentral.com/
https://bmcnephrol.biomedcentral.com/
https://bmcnephrol.biomedcentral.com/
https://bmcnephrol.biomedcentral.com/
https://bmcnephrol.biomedcentral.com/
https://bmcnephrol.biomedcentral.com/
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Society of Nephrology 

E 39 MEDLINE Nutrición Hospitalaria Brasil 2014 

E 40 MEDLINE British Journal of General Practice Reino Unido 2015 

E 41 MEDLINE Nefrología Espanha 2015 

E 42 MEDLINE Nutrición Hospitalaria Brasil 2015 

E 43 MEDLINE Nefrología Argentina 2016 

E 44 MEDLINE Nutrition & Diabetes Itália 2016 

E 45 MEDLINE Clinical Journal of the American 

Society of Nephrology 

EUA 2016 

E 46 MEDLINE BMC Nephrology Itália 2016 

E 47 MEDLINE BMC Nephrology EUA 2016 

E 48 MEDLINE Clinical Journal of the American 

Society of Nephrology 

Canadá 2016 

E 49 MEDLINE American Journal of Men’s Health Suécia 2017 

E 50 MEDLINE International Brazilian Journal of 

Urology 

Brasil 2018 

E 51 SCIELO Jornal Brasileiro de Nefrologia Brasil 2018 

E 52 SCIELO Jornal Brasileiro de Nefrologia Brasil 2018 

E 53 SCIELO Nefrología Espanha 2015 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

https://bmcnephrol.biomedcentral.com/
https://bmcnephrol.biomedcentral.com/
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Quadro 4 – Distribuição dos artigos selecionados para compor o estudo por títulos. Niterói, 2021 

ESTUDO (E) TÍTULO 

E 1 O custo do atendimento aos pacientes com doença renal crônica (DRC), em fase não dialítica de um hospital universitário 

E 2 Quality of life of elderly people with chronic kidney disease in conservative treatment 

E 3 Características sociodemográficas, clínicas e subjetivas de clientes com doença renal crônica atendidos na consulta de enfermagem 

E 4 Letramento funcional em saúde e conhecimento de doentes renais em tratamento pré-dialítico 

E 5 A dinâmica familiar frente ao idoso em tratamento pré-dialítico 

E 6 O cuidado do idoso em tratamento pré-dialítico: estudo descritivo 

E 7 Depression and chronic kidney disease: an integrative literature review 

E 8 Nível de atividade física e capacidade funcional de pacientes com doença renal crônica pré-dialítica e em hemodiálise 

E 9 Furosemide-induced pseudoporphyria in a patient with chronic kidney disease: case report  

E 10 Impacto de um programa de intervenção nutricional com idosos portadores de doença renal crônica 

E 11 Use of vitamin D and infection in patients with chronic kidney disease 

E 12 Fatores de risco e conhecimento de idosos sobre doença renal crônica 

E 13 Vitamin D (25(OH)D) in patients with chronic kidney disease stages 2-5 

E 14 Fragilidade em idosos com doença renal crônica em tratamento conservador 

E 15 O protagonismo de jovens com doença renal crônica e a dádiva na construção da atenção à saúde 

E 16 Telemedicina: Desenvolvimento de um sistema para atendimento à distância de pacientes com doença renal crônica pré-dialítica 

E 17 Impacto da vulnerabilidade social nos desfechos de pacientes com doença renal crônica pré-dialítica em um centro interdisciplinar 

E 18 Association between indoxyl sulfate and bone histomorphometry in pre-dialysis chronic kidney disease patients  

E 19 Conservative care as a treatment option for patients aged 75 years and older with CKD stage V: a National survey in the Netherlands 

E 20 Association of Body Mass Index with Clinical Outcomes in Non-Dialysis-Dependent Chronic Kidney Disease: A Systematic Review 

and Meta-Analysis 

E 21 Chronic kidney disease and support provided by home care services: A systematic review 

E 22 Calidad de vida y enfermedad renal crónica avanzada. Influencia del aclaramiento renal 

E 23 Prevalence, socio-demographic characteristics, and comorbid health conditions in pre-dialysis chronic kidney disease: results from the 

Manitoba chronic kidney disease cohort 

E 24 Effect of Strict Volume Control on Renal Progression and Mortality in Non-Dialysis-Dependent Chronic Kidney Disease Patients: A 

Prospective Interventional Study 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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E 25 Trends in anemia care in non-dialysis-dependent chronic kidney disease (CKD) patients in the United States (2006-2015) 

E 26 Anemia and mortality in patients with nondialysis-dependent chronic kidney disease 

E 27 Diagnosis and management of non-dialysis chronic kidney disease in ambulatory care: a systematic review of clinical practice 

guidelines 

E 28 A qualitative analysis of eating behaviour change for patients with diabetes and non‐dialysis dependent chronic kidney disease stages 

4–5 

E 29 Real-World Impact of Cardiovascular Disease and Anemia on Quality of Life and Productivity in Patients with Non-Dialysis-

Dependent Chronic Kidney Disease 

E 30 Symptom experience in non-dialysis-dependent chronic kidney disease: A qualitative descriptive study 

E 31 Non-dialysis dependent chronic kidney disease is associated with high total and out-of-pocket healthcare expenditures 

E 32 A practical approach to the nutritional management of chronic kidney disease patients in Cape Town, South Africa 

E 33 Subclinical cardiovascular disease markers and vitamin D deficiency in non-dialysis chronic kidney disease patients 

E 34 Influence of frailty on health-related quality of life in pre-dialysis patients with chronic kidney disease in Korea: a cross-sectional 

study 

E 35 Family income is associated with quality of life in patients with chronic kidney disease in the pre-dialysis phase: a cross sectional 

study 

E 36 The experiences of close persons caring for people with chronic kidney disease stage 5 on conservative kidney management: contested 

discourses of ageing 

E 37 Home care programme for patients with advanced chronic kidney disease. A two-year experience 

E 38 Conservative care for ESRD in the United Kingdom: a national survey 

E 39 Macronutrients and energy content of oral hospital diet prescribed to chronic kidney disease patients on conservative treatment 

E 40 GPs' views on managing advanced chronic kidney disease in primary care: a qualitative study 

E 41 Choosing conservative therapy in chronic kidney disease 

E 42 Inflammatory, nutritional and clinical parameters of individuals with chronic kidney disease undergoing conservative treatment 

E 43 Glycaemic changes in patients with chronic kidney disease 

E 44 Morbid obesity in a young woman affected by advanced chronic kidney disease: an exceptional case report. Does a high dose of 

essential amino acids play a key role in therapeutic success? 

E 45 Provider Knowledge, Attitudes, and Practices Surrounding Conservative Management for Patients with Advanced CKD 

E 46 North American experience with Low protein diet for Non-dialysis-dependent chronic kidney disease 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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E 47 Low-protein diets for chronic kidney disease patients: the Italian experience 

E 48 Prevalence of Barriers and Facilitators to Enhancing Conservative Kidney Management for Older Adults in the Primary Care Setting 

E 49 Sexual Function and Testosterone Level in Men With Conservatively Treated Chronic Kidney Disease 

E 50 Stage effect of chronic kidney disease in erectile function 

E 51 Tratamento conservador de paciente com doença renal crônica que renuncia à diálise 

E 52 Efeitos da dieta hipoproteica sobre os perfis lipídico e antropométrico de pacientes com doença renal crônica em tratamento 

conservador 

E 53 Elección de tratamiento conservador en la enfermedad renal crónica 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 



101 

 

Após a inserção de cada artigo em arquivo único do software de edição 

Microsoft Office Word 2010, este foi salvo em um único arquivo Portable Document 

Format (PDF) a fim de ser processado no PorOnto. Após análise do programa, foi 

extraído o total de 116.586 termos, simples e complexos, com suas respectivas 

frequências de aparição, o que foi exportado para uma planilha Excel®. 

Averiguou-se, durante a identificação dos termos, a análise ortográfica, com 

eliminação de sinonímias, uniformização dos tempos verbais, gêneros gramaticais e 

número, como também adequação de siglas, eliminação de expressões 

pseudoterminológicas, medicamentos, diagnósticos médicos, além de preposições e 

abreviaturas que não se adequavam ao objeto de estudo, o que justifica a extensa 

redução de termos ao final da análise, tendo como resultado o número de 19.367 

palavras únicas. 

Dando continuidade a esta etapa, ocorreu a seleção manual de termos pertinentes 

ao fenômeno pelo autor do estudo, resultando na exclusão de 18.410 termos 

considerados como lixo terminológico e na subsequente composição de uma 

terminologia com 957 termos restantes e relevantes para serem processados na etapa 

seguinte de mapeamento cruzado, sendo 754 substantivos, 68 adjetivos e 135 verbos.  

A fim de otimizar a apresentação do resultado do processo do mapeamento 

cruzado, atendendo à segunda etapa da construção do subconjunto terminológico para 

pessoas com doença renal crônica em tratamento conservador, os termos normalizados 

pela etapa anterior são apresentados de acordo com Modelo de Sete Eixos da CIPE®, 

versão 2019/2020, e divididos como termos constantes e não constantes na CIPE®, 

conforme apresentado no Quadro 5.  

 

Quadro 5 – Distribuição dos termos classificados como constantes e não constantes na 

CIPE®, versão 2019/2020, a partir da literatura. Niterói, 2021 

 

Termos 

Eixos da CIPE® 

Foco Julgamento Meios Ação Tempo Localização Cliente Total 

Constantes 241 28 34 82 27 50 10 472 

Não Constantes 255 68 74 53 11 12 11 484 

Total  496 96 108 135 38 62 21 956 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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No Quadro 6, são apresentados os termos e sua alocação nos respectivos eixos. 

Prevaleceram os relacionados aos eixos Foco (497) e Ação (135), seguidos 

respectivamente pelos eixos Meios (108), Julgamento (96) e Localização (62). 

 

Quadro 6 – Termos da literatura pertinentes para o desenvolvimento do 

subconjunto terminológico distribuídos segundo o Modelo dos Sete Eixos. Niterói, 2021 

Eixo Foco (n = 497) 

Abandono; Abstinência; Abuso; Abuso de tabaco; Ação educativa; Aceitação do 

Envelhecimento; Acessibilidade; Acesso; Ácido úrico; Acidose metabólica; Acolhimento; 

Aconselhamento; Adaptação; Aderência; Adesão; Adoção; Adoecimento; Afirmação; Agente 

etiológico; Agitação; Água; Albumina; Alergia; Alimentação; Altura; Ambiente; Angústia; 

Angústia espiritual; Anorexia; Ansiedade; Apetite; Aplicação; Apneia; Apoio social; Ar; 

Arritmia; Ascite; Assimilação; Atenção; Atitude; Atividade doméstica; Atividade física; 

Audição; Autocontrole; Autocuidado; Autoestima; Automedida; Autonomia; 

Autossustentável; Balanço hídrico; Barreira na Comunicação; Bioimpedância; Bioquímica; 

Bradicardia; Câimbra; Calafrio; Cálcio; Caloria; Caminhada; Capacidade; Caquexia; 

Característica; Carboidrato; Choque; Choro; Cidadania; Circunferência; Classificação; 

Cognição; Colesterol; Comida; Comorbidade; Competência; Complicação; Complicação 

microvascular; Complicação ocular; Comportamento; Comportamento agressivo; 

Comportamento autodestrutivo; Comportamento sexual; Composição; Comprometimento 

renal; Comunicação; Comunicação equipe de saúde/cliente; Comunicação familiar; 

Concentração; Condição Cardiovascular; Condição clínica; Condição crônica; Condição de 

trabalho; Condição fisiológica; Condição socioeconômica; Confiança; Conflito; Conforto; 

Confusão; Conhecimento; Consciência; Consciência; Conscientização; Consequência; 

Constipação; Consumo; Contato; Contraceptivo; Contraindicação; Contraste; Controle; 

Creatinina; Crença; Crença Espiritual; Cuidar; Cultura; Cumprimento; Cura; Dados; Dano; 

Deambulação; Débito; Débito Cardíaco; Defecação; Deficiência; Deglutição; Demência; 

Dentição; Depressão; Depuração; Desafio; Desconfiança; Desejo; Desempenho; 

Desenvolvimento; Desequilíbrio; Desigualdade; Desnutrição; Despesa; Detecção; Diabetes; 

Diagnóstico; Diagnóstico e resultado; Diálogo; Diarreia; Dieta; Diretriz; Disfunção Sexual; 

Disglicemia; Dislipidemia; Dispneia; Distensão; Diurese; Diversidade cultural; Dor; Edema; 

Educação; Efeito; Efetividade; Eficácia; Eficiência; Eletrólito; Elevação; Eliminação; 

Emagrecimento; Emoção; Empatia; Emprego; Enfermidade; Enfoque; Enfrentamento; Ensino; 

Entendimento; Entusiasmo; Envolvimento; Equilíbrio; Eritropoetina; Erro; Escolaridade; 

Escolha; Escoriação; Esforço; Esforço físico; Esgotamento; Especificidade; Esperança; 

Espiritualidade; Esquema terapêutico; Estabilidade; Estadiamento; Estágio; Estágio da 

hipertensão (1, 2 e 3); Estilo; Estilo alimentar; Estilo de vida; Estimativa; Estratégia; 

Estratificação; Estresse; Estudo; Esvaziamento Gástrico; Etiologia; Etnicidade; Evento 

cardiovascular; Evento cerebrovascular; Evento renal; Exame Físico; Excesso de peso; 

Exercício Físico; Expectativa; Experiência; Experiência clínica; Exposição; Fadiga; Faixa 

etária; Falência Renal; Fator; Fator ambiental; Fator de risco; Fator de risco cardiovascular; 

Fator étnico; Fator social; Fator socioeconômico; Fé; Ferritina; Ferro; Fezes; Fibra; Filtração; 

Financiamento; Flato; Fluxo de sangue arterial; Fome; Força; Força de vontade; Forma; 

Formação; Fosfato; Fósforo; Fragilidade; Fraqueza; Fratura; Frequência cardíaca; Frequência 

respiratória; Fruta; Fumo; Função; Função cognitiva: Função erétil; Função renal; Função 

sexual; Função sistólica; Gasto; Gênero; Gerenciamento; Glicemia; Glicemia pós-prandial; 
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Glóbulo vermelho; Gordura; Gordura abdominal; Gordura saturada; Habilidade; Hábito; 

Hábito saudável de vida; Hematúria; Hemoglobina; Hemorragia; Higiene; Hipercalemia; 

Hipercolesterolemia; Hiperfosfatemia; Hiperglicemia; Hiperinsulinemia; Hipernatremia; 

Hipertensão; Hipertensão do avental branco; Hipertensão essencial; Hipertensão secundária; 

Hiperventilação; Hipoalbuminemia; Hipocalcemia; Hipoglicemia; Hipoproteico; Hipotensão; 

Humor; Identificação; Imagem Corporal; Impactação; Imunidade; Incapacidade; Indicador de 

risco; Infecção; Inflamação; Informação; Ingestão; Ingestão nutricional; Iniciativa; 

Inquietação; Insegurança; Insônia; Insulinemia; Integridade da pele; Intercorrência; 

Intimidade; Intoxicação; Isolamento Social; Isquemia; Lazer; Lesão; Manifestação; Manobra; 

Manutenção; Medo; Metabolismo; Micção; Miscigenado; Modificação; Monitorização; 

Morbidade cardiovascular; Morbimortalidade; Morte; Morte súbita; Motivação; Movimento; 

Mucosa; Mudança; Não adesão; Náusea; Necessidade; Negação; Nível tensional; 

Normatização; Normotensão; Nutrição; Obesidade; Obstipação; Ocorrência; Oferta; Órgão-

alvo; Orientação; Padrão de higiene; Padrão de higiene oral; Pé diabético; Pele; Percepção; 

Perda de peso; Perfil; Perfil epidemiológico; Perfil lipídico; Perfil psicossocial; Perfusão 

cerebral; Perfusão tissular periférica; Perseverança; Personalidade; Peso corporal; Ph; Pirose; 

Planejamento; Plaqueta; Poder aquisitivo; Política de Saúde; População-alvo; Porção; 

Potássio; Potência Sexual; Prática; Predisposição; Preferência; Pré-hipertensão; Prescrição; 

Pressão; Pressão arterial; Pressão arterial diastólica (PAD); Pressão arterial sistólica (PAS); 

Prevalência; Prevenção; Prevenção de AVC; Prevenção primária do AVC; Privacidade; 

Problema; Procedimento; Processo de trabalho; Processo familiar; Processo patológico; 

Processo terapêutico; Produção; Profilaxia; Profissão; Prognóstico; Progressão; Promoção; 

Promoção de saúde; Prostração; Proteção cardiovascular; Proteinúria; Prurido; Pulso radial; 

Qualidade de vida; Queda; Reabilitação; Recomendação; Reconhecimento; Recuperação; 

Recurso; Redução; Reestruturação; Referência; Regime; Regime de hemodiálise; Regime 

dietético; Regime terapêutico; Registro; Regulação; Relação; Relacionamento; Religião; 

Remoção; Remodelação óssea; Remuneração; Renda; Rendimento familiar; Reorganização; 

Reposição; Repouso; Resiliência; Resistência; Resolutividade; Respeito; Responsabilidade; 

Restrição; Resultado; Resultado Laboratorial; Retenção de Líquidos; Revascularização 

Percutânea; Risco cardiovascular; Ritmo cardíaco; Rotina; Rotina Vesical; Sangue; 

Satisfação; Satisfação conjugal; Saturação de oxigênio no sangue; Saúde; Sede; Sedentarismo; 

Segurança; Sensação; Sensibilidade; Sentimento; Sexo; Sinal; Sinal vital; Sintoma; 

Sintomatologia; Sistema Cardiovascular; Sistema Nervoso; Sistema Urinário; Sobrecarga de 

estresse; Sobrecarga hídrica; Sobrepeso; Sódio (Sal); Sofrimento; Solidão; Sono; Sonolência; 

Status nutricional; Suicídio; Suor; Superação; Suplementação; Suporte; Suspeita; Tabagismo; 

Temperatura; Teor; Terminalidade; Testosterona; Tolerância; Tomada de decisão; Tosse; 

Toxicidade; Transfusão sanguínea; Transtorno mental; Treinamento; Tremor; Tristeza; Ureia; 

Urgência dialítica; Urgência hipertensiva; Uso; Vacinação; Valor; Ventilação; Vergonha; 

Vigilância; Vínculo; Volume de líquidos; Vômito; Vontade de Viver. 

Eixo Julgamento (n = 96) 

Abandonado; Abrupta; Adequado; Anormal; Atrasado; Atual; Baixo; Boa; Calibrado; Calmo; 

Casual; Cheio; Comparecimento; Complexidade; Compressão; Confirmada; Consenso; 

Contraindicado; Controlada; Correção; Curto; Deflação; Delimitador; Dependência; Desafio; 

Dificuldade; Dimensão; Diminuído; Efeito adverso; Efeito avental branco; Efetivo; Eficaz; 

Elevação; Elevado; Específico; Estado; Excesso; Extensão; Falso positivo; Fumante; Gradual; 

Grande; Gravidade; Imediata; Imprescindível; Inadequado; Independência; Iniciado; 

Intensidade; Intermediário; Interrompido; Intolerância; Jejum; Leve; Limítrofe; Longo; Maior; 

Médio; Melhorado; Menor; Mínimo; Minuto; Moderado; Nenhum; Normal; Palpável; Parcial; 

Pequeno; Prazo; Precoce; Pregressa; Prejudicado; Prescrito; Presença ou ausência; Preservada; 
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Prévio; Progressão; Progresso; Prolongado; Reação adversa; Real; Redução; Relaxamento 

(Relaxado); Resposta inadequada; Risco; Risco cardiovascular; Risco de progressão da DRC; 

Saudável; Secundária; Simples; Sucedida; Sugestivo; Supervisionada; Sustentado; Tamanho; 

Único. 

Eixo Meios (n = 108) 

Abordagem multiprofissional; Abordagem terapêutica; Álcool; Alimento; Ambulatório; 

Analgésico; Antibiótico; Antipirético; Aparelho auditivo; Atividade educativa coletiva 

(Atividade educativa de promoção dа saúde, Campanha educativa); Avaliação 

cardiorrespiratória; Avaliação inicial; Bebida; Cadeira de rodas; Coleta de dados; Coletor de 

Urina; Conduta clínica; Consulta; Consulta de enfermagem; Consulta extra; Consulta inicial; 

Consulta médica; Consulta mensal; Contrarreferência; Decisão terapêutica; Diagnóstico; 

Diálise; Dieta; Dispensação; Dose (Dosagem); Droga; Educação Continuada; 

Encaminhamento; Enfermeiro; Entrevista; Equipe multiprofissional (enfermeiro, técnico de 

enfermagem, auxiliares de enfermagem, nutricionista, psicólogo, assistente social, 

fisioterapeuta, educador físico, musicoterapeuta, farmacêutico); Escore de Framingham; 

Esfigmomanômetro; Especialista (Especializado); Estágio da doença renal crônica; 

Estetoscópio; Exame Laboratorial; Excreção; Exercício; Ficha de acompanhamento (Ficha 

clínica); Fisioterapeuta; Fisioterapia; Fístula arteriovenosa; Fralda; Glicosímetro; 

Hemodiálise; História (Histórico); Imunização; Índice antropométrico; Índice de Massa 

Corporal; Índice glicêmico; Insulina; Insumo; Internação; Investigação (Investigação clínico- 

laboratorial); Mecanismo de ação; Medicação; Medicamento; Médico; Medida de prevenção; 

Medida farmacológica; Medida não farmacológica; Medida preventiva primária; Medida 

terapêutica; Meta; Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA); Monitorização 

do peso seco; Nutricionista; Nutriente; Óculos; Palpação; Paratormônio; Perímetro; Plano; 

Plano de Cuidado; Posologia; Práticas integrativas e complementares em saúde; Prescrição; 

Prevenção; Prontuário; Prótese dentária; Protocolo; Rastreamento; Rede de saúde; Rede de 

serviço; Serviço de referência; Serviço Social; Sistema de Informação; Taxa de Filtração 

Glomerular; Telessaúde; Tensiômetro; Terapêutica; Terapia; Terapia farmacológica; Terapia 

renal substitutiva; Transplante Renal; Transporte; Tratamento; Tratamento Conservador; Trato 

Gastrointestinal; Trato Urinário; Treinamento; Vitamina. 

Eixo Ação (n= 135) 

Abordar; Abranger; Absorver; Aceitar; Acompanhar; Aconselhar; Acrescentar; Adequar; 

Administrar; Adotar; Adquirir; Aferir; Agendar; Ajudar; Ajustar; Aliviar; Alterar; Ambientar; 

Ampliar; Analisar; Aparecer; Aplicar; Apoiar; Aprender; Aprimorar; Articular; Atender; 

Aumentar; Auscultar; Autorizar; Auxiliar; Avaliar; Cadastrar; Capacitar; Categorizar; 

Centralizar; Certificar; Classificar; Colaborar; Coletar; Complementar; Compreender; 

Comprimir; Comprometer; Confirmar; Consultar; Contatar; Controlar; Conviver; Cooperar; 

Desencorajar; Desinflar; Detectar; Determinar; Diagnosticar; Diminuir; Distribuir; Divulgar; 

Educar; Elevar; Encaminhar; Estabelecer; Estabilizar; Estimar; Estimular; Estruturar; Evitar; 

Executar; Explicar; Extrair; Focar; Fornecer; Garantir; Higienizar; Identificar; Implantar; 

Induzir; Inflar; Informar; Inserir; Instalar; Limpar; Manter; Massagear; Medir; Mobilizar; 

Monitorizar; Multiplicar; Nortear; Notificar; Observar; Obter; Operacionalizar; Organizar; 

Orientar; Otimizar; Palpar; Participar; Percutir; Permitir; Pesar; Posicionar; Preocupar; 

Preparar; Prescrever; Prestar; Priorizar; Promover; Prover; Rastrear; Realizar; Reavaliar; 

Recomendar; Referenciar; Reforçar; Registrar; Regular; Repetir; Requerer; Responder; 

Restringir; Seguir; Solicitar; Sugerir; Supervisionar; Tomar; Traçar; Tranquilizar; Transferir; 

Tratar; Trocar; Utilizar; Verificar; Vestir; Vigiar. 

Eixo Tempo (n = 38) 

Admissão; Agudo; Alta; Amanhã; Ano; Aposentadoria; Consulta; Contínuo; Crônico; Dia; 
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Disponibilidade; Duração; Emergência; Encontro; Estágio avançado; Evento ou episódio; 

Evolução; Exame; Faixa etária; Fase; Fim de semana; Frequência; Futuro; Hoje; Horário; 

Hospitalização; Idade; Início; Manhã; Maturidade; Mês; Noite; Nunca; Realidade; Sempre; 

Situação; Tarde; Visita. 

Eixo Localização (n = 62) 

Abdômen; Ambulatório; Antebraço; Ânus; Articulação; Asilo; Braço; Cabeça; Cavidade 

Abdominal; Cavidade Oral; Clínica; Consultório; Coração; Corpo; Couro cabeludo; Dedo da 

mão; Dente; Direita; Enfermaria; Esfíncter anal; Esfíncter urinário; Esquerda; Estômago; 

Face; Flanco; Hospital; Inferior; Intestino; Lábio; Mama; Mão; Músculo; Nariz; Pé; Pele; 

Pênis; Periférico; Perna; Pescoço; Posição; Posição ortostática; Posição sentada; Pulso; 

Quadril; Residência; Retorno venoso; Rim; Sala de emergência; Superior; Tireoide; Tórax; 

Unidade de Referência Terciária; Unidade Referência Secundária; Uretra; Veia; Veia jugular; 

Via intramuscular; Via intravenosa; Via oral; Via subcutânea; Via sublingual; Vizinhança. 

Eixo Cliente (n = 21) 

Adulto; Amigo; Cliente; Companheiro; Comunidade; Cuidador; Doente; Ente; Família; Filho; 

Grupo; Homem; Idoso; Indivíduo; Irmã; Jovem; Mãe; Membro da Família; Mulher; Paciente; 

Pessoa. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

A seguir, são apresentados os termos constantes de acordo com os Eixos da 

CIPE®, e suas frequências de aparição. Os Quadros 7 a 13 representam tais termos.  

Os dados apontam que 241 termos foram alocados no Eixo “Foco” da CIPE®, 

com destaque para termos como “Proteinúria” e “Resultado Laboratorial”, com variação 

de frequência de 256 a 252 aparições.  
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Quadro 7 – Termos extraídos da literatura categorizados no Eixo “Foco” e constantes na CIPE®. Niterói/RJ, 2021 

Eixo Termo Código* F Termo Código F Termo Código F 

Foco 

(n = 241) 

 

Abandono 10041692 6 Diarreia 10000630 13 Pele 10018239 69 

Abstinência 10035422 2 Dignidade 10005979 7 Percepção 10014270 25 

Abuso 10045566 9 Dispneia 10029433 35 Percepção Sensorial 10024042 12 

Abuso de Tabaco 10019766 12 Diversidade Cultural 10005443 8 Perfusão Tissular, 

Periférica 

10042841 12 

Aceitação do 

Envelhecimento 

10036294 9 Dor 10023130 39 Personalidade 10014420 18 

Acesso a Transporte 10041306 14 Edema 10041951 54 Peso 10021034 33 

Acesso 10000340 21 Efeito de Medicação 10006333 32 Pirose (Azia) 10043280 9 

Acidose Metabólica 10032010 67 Efeito do Eletrólito 10006670 54 Política de Saúde 10008769 36 

Aconselhamento 10034523 1 Elevação do corpo, por si 

próprio 

10017782 13 Preferência  10040572  

Adaptação 10001741 34 Eliminação 10006720 12 Pressão 10015608 23 

Adesão 10022210 16 Emoção 10006765 19 Pressão Arterial 10003335 45 

Afirmação, Positiva 10024809 2 Emprego (Serviço) 10006783 22 Privacidade 10025590 12 

Agitação 10025705 3 Enfrentamento 10005208 31 Procedimento 10034409 32 

Água 10020957 56 Enfrentamento Familiar 10034736 23 Processo Familiar 10007646 9 

Alergia 10029697 21 Equilíbrio 10003110 12 Processo Patológico 10014121 15 

Altura 10008912 43 Escoriação 10047060 1 Processo de Tomada 

de Decisão 

10005594 11 

Amostra de Sangue 

Venoso 

10044596 12 Esgotamento 10003771 9 Processo Corporal 10003446 7 

Angústia 10006118 21 Esperança 10025780 12 Proteinúria 10043982 256 

Angústia Espiritual  10001652 12 Espiritual (Condição) 10018614 21 Prurido 10010934 49 

Ansiedade 10000477 46 Estresse 10018888 43 Qualidade de Vida 10040875 83 

Apetite 10002455 35 Estigma 10018835 14 Queda 10029405 11 
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Apneia 10035012 6 Etnicidade 10007045 4 Reabilitação (Regime) 10032611 22 

Apoio Social 10024074 23 Exame Físico 10032243 47 Recuperação 10016507 43 

Ar 10002061 31 Exercício Físico 10007315 65 Regime 10016609 68 

Arritmia 10002536 17 Expectativa 10023679 41 Regime dietético 10005951 97 

Ascite 10041946 10 Exposição a Contaminação 10025324 24 Regime de 

Hemodiálise 

10042374 41 

Assimilação 10002845 9 Fadiga 10000695 68 Relacionamento 10016684 14 

Atenção 10002924 25 Fezes 10007764 13 Religiosa (Crença) 10016728 36 

Atividade Psicomotora 10016008 08 Fenômeno Relativo a 

Diagnóstico e Resultado 

10005895 04 Relação Sexual 10017965 17 

Audição 10008814 22 Financeira (Condição) 10031299 15 Renda 10031563 22 

Atitude 10002930 24 Flato 10007992 9 Resiliência 10050402 63 

Autocontrole 10017690 9 Fluxo de Sangue Arterial 10030504 24 Resistência 10006875 33 

Autocuidado 10017661 57 Fome 10009259 44 Resultado 10017186 196 

Autoestima 10017724 21 Força de Vontade 10021109 8 Resultado Laboratorial  10011074 252 

Automonitoramento 10052146 1 Fraqueza 10022880 51 Retenção de Líquidos 10041933 186 

Autonomia 10003054 14 Fratura 10008210 9 Ritmo Cardíaco 10003904 112 

Bradicardia 10027274 33 Frequência Cardíaca 10008833 68 Rotina 10017384 76 

Barreira na Comunicação  10013564 7 Frequência Respiratória 10016904 76 Rotina Vesical  10041644 5 

Cãibra Muscular 10046703 65 Frequência Urinária 10046682 72 Sangue 10003319 48 

Calafrio 10018045 9 Fuga 10027407 07 Satisfação conjugal 10011747 9 

Capacidade 10000034 43 Glicose Sanguínea 10030832 87 Saturação de Oxigênio 

no Sangue 

10030845 63 

Caquexia 10003802 14 Habilidade (Aprendizagem) 10018225 23 Saúde 10008711 241 

Característica 10004170 56 Habitacional (Condição) 10031402 16 Sede 10037847 52 

Choque 10018050 22 Hemorragia 10008954 6 Segurança 10032676 20 

Choro 10005415 13 Hiperfosfatemia 10031456 19 Sinal 10018130 46 

Circunferência Peitoral 10036803 3 Hiperglicemia 10027550 23 Sinal vital 10020829 79 

Cognição 10004485 36 Hipernatremia 10031441 34 Sintoma 10019368 52 
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Complicação 10025459 43 Hipertensão 10009394 148 Sistema 

Cardiovascular 

10003936 84 

Comportamento 10003217 45 Hiperventilação 10047221 22 Sistema Nervoso 10013085 22 

Comportamento 

Agressivo 

10002026 9 Hipocalcemia 10031473 48 Sistema Urinário 10020421 61 

Comportamento 

Autodestrutivo 

10017707 2 Hipoglicemia 10027566 56 Sobrecarga de Estresse 10021742 2 

Comportamento Sexual 10017949 12 Hipotensão 10009534 17 Sobrepeso 10027300 25 

Comunicação 10004705 34 Humor 10036241 11 Sofrimento 10025588 16 

Comunicação Familiar, 

Eficaz 

10036050 5 Imagem Corporal 10003405 9 Solidão 10011417 7 

Concentração 10004910 8 Impactação Fecal 10009817 12    

Condição Cardiovascular 10033946 15 Impotência Sexual 10009886 21 Sono 10041399 13 

Condição de Emprego  

10031210 

9 Incapacidade (ou Limitação) 10005980 7 Sonolência 10040141 21 

Condição Fisiológica 10014546 6 Infecção 10023032 32 Suicídio 10019072 17 

Confiança 10025934 3 Inflamação 10029927 67 Suor 10014449 15 

Conforto 10004655 14 Informação (Processo) 10010158 52 Suspeita 10022805 11 

Confusão 10023633 3 Ingestão de Líquidos 10006276 44 Tabagismo Secundário 10045509 7 

Conhecimento 10011042 33 Ingestão Nutricional 10013403 35 Temperatura 10019556 19 

Consciência 10004975 5 Iniciativa 10010250 25 Tolerância à Atividade 10024878 5 

Constipação 10000567 35 Inquietação 10025722 3 Tomada de Decisão, 

Eficaz 

10025348 7 

Contratura Articular 10010975 37 Insegurança 10010311 12 Tosse 10047143 32 

Contraceptivo 10025428 9 Insônia 10010330 18 Tremor 10022846 21 

Controle 10005135 42 Integridade da Pele 10018241 34 Tremor Senil 10017851 12 

Crença 10003229 32 Integridade Tissular 10003530 15 Tristeza 10040662 5 

Crença Espiritual 10018577 13 Isolamento Social 10001647 23 Valor 10020599 43 

Cuidar 10004002 49 Lesão 10029936 68 Ventilação 10020704 8 
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Cultura 10005458 8 Medo 10000703 27 Vergonha 10046761 13 

Comprimento 10011312 9 Metabolismo 10012005 32 Vigilância 10002144 16 

Cura 10008707 6 Micção 10020450 35 Vínculo 10003548 12 

Débito Cardíaco 10003887 25 Morte 10005560 24 Volume de Líquidos, 

Eficaz 

10042054 9 

Débito de Líquidos 10041848 12 Movimento 10012274 12 Vontade de Viver 10021113 5 

Defecação 10005628 14 Não Adesão 10001371 43 Vômito 10025981 22 

Deglutição 10019347 8 Náusea 10000859 25  

Demência 10031091 11 Necessidade 10012495 63 

Dentição 10005745 16 Negação 10000624 32 

Desenvolvimento do 

Adulto Idoso 

10023985 33 Obesidade 10013457 56 

Desnutrição 10042077 54 Orientação 10013810 32 

Diabetes 10005876 68 Padrão de Higiene 10009292 32 

Diagnóstico e Resultado 10016446 36 Padrão de Higiene Oral 10032204 53 

 

Legenda: F- Frequência de aparição; *De acordo com a CIPE® versão 2019/2020. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Para o Eixo “Julgamento”, 28 termos constantes foram alocados, conforme 

apresentado no Quadro 8, tendo como os mais frequentes “Complexidade” e 

“Progresso”. 

 

Quadro 8 – Termos extraídos da literatura categorizados no Eixo “Julgamento” e 

constantes na CIPE®. Niterói/RJ, 2021 

Eixo Termo Código* F Termo Código F 

Julgamento 

(n = 28) 

Anormal 10013269 6 Melhorado  10026692 13 

Atrasado 10022089 22 Moderado 10025865 21 

Baixo 10011438 42 Nenhum 10013253 16 

Complexidade 10023605 62 Normal  10013295 23 

Dependência 10026671 51 Parcial  10014081 31 

Eficaz  10014956 28 Pequeno  10018315 9 

Estado  10018786 13 Prejudicado  10012938 26 

Extensão 10007423 39 Prescrito 10015506 43 

Grande 10011116 25 Progresso 10015789 54 

Gravidade 10025849 38 Real 10000420 12 

Independência 10026721 19 Risco 10015007 34 

Iniciado 10018764 24 Severo 10025877 11 

Interrompido 10010519 8 Simples 10024061 9 

Leve 10025854 32 Tamanho 10018218 14 

 

Legenda: F- Frequência de aparição; *De acordo com a CIPE® versão 2019/2020. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

O Eixo “Meios” obteve alocação de 34 termos, tendo como os mais frequentes 

os termos “Prevenção” e “Enfermeiro”, conforme mostra o Quadro 9.  

 

Quadro 9 – Termos extraídos da literatura categorizados no Eixo “Meios” e constantes 

na CIPE®. Niterói/RJ, 2021 

Eixo Termo Código* F Termo Código F 

Meios 

(n = 34) 

Alimento 10008089 62 Medicação 10011866 72 

Analgésico 10002279 12 Medicamento 

Comercial  

10043137 66 

Antibiótico 10002383 21 Médico 10014522 59 

Antipirético 10037253 13 Nutricionista 10040426 39 

Aparelho Auditivo 10008805 9 Nutriente 10013398 24 

Bebida 10006269 19 Óculos 10008460 9 

Cadeira de Rodas 10021052 5 Plano 10014630 47 
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Conduta Clínica 10004463 24 Plano de Cuidado 10003970 59 

Coletor de Urina 10020484 10 Prestador de Cuidados 

de Saúde 

10003989 15 

Droga 10006314 45 Prontuário do 

Paciente 

10014178 32 

Enfermeiro(a) 10013333 89 Prótese Dentária 10005750 7 

Equipe 

Interprofissional 

10039400 

 

57 Protocolo 10015926 49 

Fisioterapeuta 10024003 22 Regime de 

Imunização 

 

10031537 

22 

Fisioterapia 10036434 14 Serviço Social 10018475 31 

Fralda 10005914 8 Telefone 10019539 8 

Hemodiálise 10008949 28 Terapia 10019628 52 

Insulina 10010400 39 Vitamina 10037028 43 

 

Legenda: F- Frequência de aparição; *De acordo com a CIPE® versão 2019/2020. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

No Eixo “Ação”, 82 termos foram classificados, sendo os mais frequentes os 

termos “Consultar” e “Orientar”, como apresenta o Quadro 10.  

 

Quadro 10 – Termos extraídos da literatura categorizados no Eixo “Ação” e constantes 

na CIPE®. Niterói/RJ, 2021 

Eixo Termo Código* F Termo Código F 

Ação  

(n = 82) 

 

Acompanhar 10042609 45 Informar 10010162 43 

Aconselhar 10005254 56 Inserir 10010324 21 

Administrar 10001773 40 Instalar 10010353 16 

Agendar 10017528 57 Limpar 10004444 6 

Ajustar 10001760 74 Manter 10011504 44 

Aliviar 10002171 45 Massagear 10011768 18 

Alterar 10002185 66 Medir 10011813 58 

Analisar 10002298 51 Mobilizar 10012120 42 

Aplicar 10002464 49 Monitorar 10012154 63 

Apoiar 10019142 66 Notificar 10001917 34 

Atender 10002911 58 Observar 10013474 31 

Aumentar 10009961 20 Obter 10013572 36 

Auscultar 10003012 75 Organizar 10013806 43 

Autorizar 10003020 5 Orientar 10019502 86 

Auxiliar 10002850 43 Otimizar 10013712 17 

Avaliar 10007066 64 Palpar 10013997 34 

Categorizar 10004060 49 Participar 10014099 51 

Colaborar 10004542 37 Percutir 10014289 33 
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Coletar 10004574 87 Permitir 10014408 21 

Comprimir 10004877 8 Pesar 10021023 54 

Confirmar 10020727 13 Posicionar 10014757 19 

Consultar 10005017 87 Preparar 10015478 23 

Contatar 10005038 42 Prescrever 10015510 81 

Controlar 10005142 68 Priorizar 10015736 32 

Determinar 10005824 31 Promover 10015801 38 

Diminuir 10005600 22 Prover 10015935 13 

Distribuir 10006125 13 Reforçar 10016650 22 

Educar 10006564 21 Registrar 10016498 78 

Elevar 10006691 12 Regular 10016613 45 

Encaminhar 10016576 68 Requerer 10016873 37 

Estabelecer 10024813 54 Responder  10017004 43 

Estabilizar 10018729 26 Restringir 10017172 13 

Estimular 10018842 11 Supervisionar 10019093 41 

Evitar 10003077 28 Traçar 10019967 8 

Executar 10014291 16 Tranquilizar 10016480 16 

Explicar 10007370 34 Transferir 10020030 24 

Extrair 10006211 6 Tratar 10020133 79 

Higienizar 10009285 11 Trocar 10004162 31 

Identificar 10009631 31 Ventilar 10020696 3 

Induzir 10010039 34 Vestir 10006253 11 

Inflar 10010136 8 Vigiar 10019283 9 

Legenda: F- Frequência de aparição; *De acordo com a CIPE® versão 

2019/2020. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

O Quadro 11 representa os termos alocados no Eixo “Tempo”, tendo como o 

mais frequente o termo “Crônico” e menos frequente, o termo “Tarde”. 

 

Quadro 11 – Termos extraídos da literatura categorizados no Eixo “Tempo” e 

constantes na CIPE®. Niterói/RJ, 2021 

Eixo Termo Código* F Termo Código F Termo Código F 

Tempo 

(n = 27) 

 

Admissão 10001843 13 Duração 10006379 20 Manhã 10012226 7 

Agudo 10001739 24 Encontro 10006810 35 Maturidade 10001891 12 

Alta 10006000 10 Evento ou 

episódio 

10007239 23 Mês 10012219 19 

Amanhã 10019811 35 Exame 10007241 53 Noite 10013207 13 

Ano 10021270 26 Frequência 10008234 22 Nunca 10013173 8 

Consulta 

Marcada 
10002486 76 Futuro 10008299 33 Sempre 10002192 13 

Contínuo 10005086 21 Hoje 10019778 12 Situação 10018202 36 

Crônico 10004395 90 Hospitalização 10009122 29 Tarde 10001955 3 
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Dia 10005502 41 Início 10013689 18 Visita 10020817 11 

Legenda: F- Frequência de aparição; *De acordo com a CIPE® versão 2019/2020. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

No Eixo “Localização”, 50 termos da literatura foram acondicionados no eixo e 

tem como termos mais frequentes “Coração” e “Ambulatório”, conforme o Quadro 12.  

 

Quadro 12 – Termos extraídos da literatura categorizados no Eixo “Localização” e 

constantes na CIPE®. Niterói/RJ, 2021 

Eixo Termo Código* F Termo Código F 

Localização 

(n =50) 

 

Abdômen 10000023 23 Intestino 10010557 51 

Antebraço 10008164 12 Lábio 10011377 8 

Ânus 10002417 4 Mama 10003650 16 

Articulação 10010968 23 Mão 10008661 25 

Asilo 10019126 22 Músculo 10012290 39 

Braço 10002504 31 Nariz 10013314 9 

Cabeça 10008688 29 Pé 10008155 23 

Cavidade Abdominal 10000010 4 Pele 10018239 29 

Cavidade Oral (ou Bucal) 10013720 28 Pênis 10014243 17 

Clínica 10004459 56 Periférico 10014386 21 

Coração 10008822 76 Perna 10011298 10 

Corpo 10003388 85 Pescoço 10012476 9 

Couro Cabeludo 10017494 13 Posição 10014788 28 

Dedo da Mão 10007937 8 Rim 10022439 74 

Dente 10019830 24 Superior 10020325 33 

Direita 10017234 20 Tórax 10019692 40 

Enfermaria 10009133 14 Uretra 10020339 53 

Esfíncter Anal 10002280 05 Unidade 

Ambulatorial 

10013852 64 

Esfíncter Urinário 10020413 11 Veia 10020665 42 

Esquerda 10011267 23 Via Intramuscular 10010705 26 

Estômago 10018861 19 Via Intravenosa 10010798 24 

Face 10007481 22 Via Oral 10013749 33 

Flanco 10007971 32 Via Subcutânea 10018963 31 

Hospital 10009114 68 Via Sublingual 10018985 24 

Inferior 10011440 40 Vizinhança 10013044 5 

Legenda: F- Frequência de aparição; *De acordo com a CIPE® versão 2019/2020. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Constata-se que, no Eixo “Cliente”, houve a alocação de 10 termos, dos quais os 

mais frequentes foram “Paciente” e “Adulto”, conforme mostra o Quadro 13.  
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Quadro 13 – Termos extraídos da literatura categorizados no Eixo “Cliente” e 

constantes na CIPE®. Niterói/RJ, 2021 

Eixo Termo Código* F Termo Código F 

Cliente 

(n = 10) 

 

Adulto 10001889 46 Idoso 10006604 38 

Comunidade 10004733 11 Indivíduo 10010018 22 

Cuidador 10003958 23 Mãe 10027257 8 

Família 10007554 15 Membro da Família 10007596 28 

Grupo 10008544 9 Paciente 10014132 83 

Legenda: F- Frequência de aparição; *De acordo com a CIPE® versão 

2019/2020. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Para os termos não constantes, são apresentados conforme os Eixos da CIPE®, e 

suas frequências de aparição. Os Quadros 14 a 20 representam tais termos. Os dados 

apontam que 255 termos foram alocados no Eixo “Foco” da CIPE®.
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Quadro 14 – Termos extraídos da literatura categorizados no Eixo “Foco” e não constantes na CIPE®. Niterói/RJ, 2021 

Eixo Termo F Termo F Termo F 

Foco 

(n = 255) 

 

Ação Educativa 33 Estágio 327 Ocorrência 21 

Ácido Úrico 49 Estilo Alimentar 4 Oferta 16 

Acolhimento 15 Estilo de Vida 164 Órgão-alvo 38 

Aderência 22 Estilo 56 Pé Diabético 12 

Adoção 87 Estimativa 38 Perda de Peso 41 

Adoecimento 56 Estratégia 125 Perfil Epidemiológico 18 

Agente Etiológico 12 Estratificação 35 Perfil Lipídico 67 

Albumina 77 Esvaziamento Gástrico 20 Perfil Psicossocial 3 

Alimentação 98 Etiologia 63 Perfusão Cerebral 19 

Ambiente 45 Evento Cardiovascular 24 Perseverança 7 

Aplicação 4 Evento Cerebrovascular 13 pH 84 

Atividade doméstica 19 Evento Renal 21 Planejamento 23 

Autossustentável 2 Excesso de Peso 121 Plaqueta 84 

Balanço Hídrico 55 Experiência Clínica 21 Poder Aquisitivo 4 

Bioimpedância 73 Experiência 77 População-Alvo 13 

Bioquímica 132 Faixa etária 83 Porção 29 

Cálcio 176 Falência Renal 76 Potássio 107 

Caloria 103 Fator Ambiental 2 Potência Sexual 34 

Caminhada 21 Fator de Risco Cardiovascular 45 Prática 21 

Carboidrato 87 Fator de Risco 57 Predisposição 7 

Cidadania 7 Fator Étnico 2 Pré-hipertensão 26 

Classificação 214 Fator Social 8 Prescrição 74 

Colesterol 265 Fator Socioeconômico 12 Pressão Arterial Diastólica (PAD) 43 

Comida 121 Fator 65 Pressão Arterial Sistólica (PAS) 68 

Comorbidade 86 Fé 22 Prevalência 35 

Competência 42 Ferritina 31 Prevenção de AVC 31 

Complicação Microvascular 9 Ferro 107 Prevenção Primária do AVC 9 
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Complicação Ocular 7 Fibra 63 Prevenção 285 

Composição 13 Filtração 268 Problema 142 

Comprometimento Renal 62 Forma 135 Processo de Trabalho 43 

Comunicação Equipe de Saúde/Cliente 79 Formação 69 Processo Terapêutico 13 

Condição Clínica 43 Fosfato 97 Produção 87 

Condição Crônica 68 Fósforo 85 Profissão 36 

Condição Socioeconômica 39 Fragilidade 104 Prognóstico 51 

Conflito 43 Fruta 64 Progressão 276 

Consciência 7 Função Cognitiva 40 Promoção de saúde 211 

Conscientização 35 Função Erétil 15 Promoção 255 

Consequência 27 Função Renal 364 Proteção Cardiovascular 13 

Contato 21 Função Sistólica 93 Pulso radial 4 

Contraindicação 34 Função 178 Recomendação 53 

Contraste 65 Gasto 23 Reconhecimento 12 

Creatinina 356 Gênero 64 Recurso 63 

Dados 97 Gerenciamento 9 Redução 36 

Dano 63 Glicemia Pós-Prandial 32 Reestruturação 11 

Débito 65 Glóbulo Vermelho 64 Referência 68 

Deficiência 62 Gordura Abdominal 57 Regime Terapêutico 82 

Depressão 49 Gordura Saturada 31 Registro 73 

Depuração 101 Gordura 138 Regulação 4 

Desafio 33 Hábito Saudável de Vida 46 Relação 34 

Desconfiança 5 Hematúria 38 Remoção 35 

Desejo 14 Hemoglobina 98 Remodelação Óssea 43 

Desempenho 12 Higiene 19 Rendimento Familiar 10 

Desequilíbrio 62 Hipercalemia 64 Reorganização 14 

Desigualdade 31 Hipercolesterolemia 27 Reposição 76 

Despesa 13 Hiperinsulinemia 8 Repouso 32 

Detecção 9 Hipertensão do Avental Branco 3 Resolutividade 7 

Diálogo 14 Hipertensão Essencial 14 Respeito 18 
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Dieta 172 Hipertensão Secundária 17 Responsabilidade 104 

Diretriz 23 Hipoalbuminemia 31 Restrição 96 

Disglicemia 48 Hipoproteico 35 Revascularização Percutânea 24 

Dislipidemia 147 Identificação 21 Risco Cardiovascular 77 

Distensão 23 Imunidade 26 Satisfação 23 

Diurese 109 Indicador De Risco 8 Sedentarismo 36 

Educação 132 Insulinemia 2 Sensação 12 

Efetividade 12 Intercorrência 23 Sensibilidade 3 

Eficácia 21 Intoxicação 7 Sentimento 14 

Eficiência 8 Isquemia 19 Sexo 46 

Emagrecimento 13 Lazer 58 Sintomatologia 21 

Empatia 6 Manifestação 21 Sobrecarga Hídrica 19 

Enfermidade 16 Manobra 8 Sódio (Sal) 116 

Enfoque 2 Manutenção 97 Status Nutricional 8 

Entendimento 8 Miscigenação 4 Superação 21 

Entusiasmo 10 Modificação 81 Suplementação 39 

Envolvimento 8 Monitorização 101 Suporte 74 

Eritropoetina 78 Morbidade Cardiovascular 7 Teor 24 

Erro 32 Morbimortalidade 15 Terminalidade 30 

Escolaridade  16 Morte súbita 9 Testosterona 13 

Escolha 8 Motivação 15 Toxicidade 7 

Esforço Físico 71 Mucosa 35 Transfusão Sanguínea 25 

Esforço 45 Mudança 59 Transtorno Mental 19 

Especificidade 6 Nível Tensional 18 Treinamento 21 

Esquema Terapêutico 29 Normatização 8 Ureia 348 

Estabilidade 11 Normotensão 16 Urgência Dialítica 13 

Estadiamento 82 Nutrição 213 Urgência Hipertensiva 5 

Estágio da Hipertensão (1, 2 e 3) 10 Obstipação 14 Uso 27 

Legenda: F- Frequência de aparição.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Para o Eixo “Julgamento”, 68 termos constantes foram alocados, conforme 

apresentado no Quadro 15, tendo como os mais frequentes “Complexidade” e 

“Progresso”. 

 

Quadro 15 – Termos extraídos da literatura categorizados no Eixo “Julgamento” e não 

constantes na CIPE®. Niterói/RJ, 2021 

Eixo Termo F Termo F 

Julgamento 

(n = 68) 

Abandonado  11 Imprescindível 3 

Abrupta 9 Inadequado 25 

Adequado 32 Intensidade 4 

Atual 49 Intermediário 16 

Boa 58 Intolerância 13 

Calibrado 9 Jejum 30 

Calmo 21 Limítrofe 16 

Casual 8 Longo 23 

Cheio 24 Maior 62 

Comparecimento 37 Médio 59 

Compressão 3 Menor 27 

Confirmado 69 Mínimo 83 

Consenso 18 Minuto 46 

Contraindicado 10 Palpável 28 

Controlado 19 Prazo 62 

Correção 28 Precoce 74 

Curto 35 Pregresso 23 

Deflação 3 Presença ou Ausência 17 

Delimitador 2 Preservado 32 

Desafio 26 Prévio 93 

Dificuldade 78 Progressão 162 

Dimensão 14 Prolongado 63 

Diminuído 89 Reação Adversa 10 

Efeito Adverso 41 Relaxamento (Relaxado) 12 

Efeito Avental Branco 13 Resposta Inadequada 6 

Efetivo 56 Risco Cardiovascular 55 

Elevação 29 Risco de Progressão da DRC 127 

Elevado 87 Saudável 65 

Específico 62 Secundário 26 

Excesso 94 Sucedido 30 

Falso/Positivo 11 Sugestivo 21 

Fumante 6 Supervisionado 53 

Gradual 27 Sustentado 22 

Imediato 68 Único 46 
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Legenda: F- Frequência de aparição.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

O Eixo “Meios” obteve alocação de 74 termos, tendo como os mais frequentes 

os termos “Taxa de Filtração Glomerular” e “Terapia Renal Substitutiva”, conforme 

mostra o Quadro 16.  

 

Quadro 16 – Termos extraídos da literatura categorizados no Eixo “Meios” e não 

constantes na CIPE®. Niterói/RJ, 2021 

Eixo Termo F Termo F 

Meios 

(n = 74) 

Abordagem Multiprofissional 103 Índice de Massa Corporal 92 

Abordagem Terapêutica 64 Índice Glicêmico 86 

Álcool 15 Insumo 21 

Ambulatório 184 Internação 62 

Atividade Educativa Coletiva 

(Atividade Educativa de 

Promoção dа Saúde, Campanha 

Educativa) 

9 Investigação (Investigação 

clínico-laboratorial) 

124 

Avaliação Cardiorrespiratória 5 Mecanismo de Ação 4 

Avaliação Inicial 27 Medida de Prevenção 59 

Coleta de Dados 201 Medida Farmacológica 24 

Consulta de Enfermagem 126 Medida Não Farmacológica 11 

Consulta Extra 8 Medida Preventiva Primária 8 

Consulta Inicial 14 Medida Terapêutica 13 

Consulta Médica 79 Meta 26 

Consulta Mensal 20 Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA)  

8 

Consulta 163 Monitorização do Peso Seco 27 

Contrarreferência 31 Palpação 18 

Decisão Terapêutica 16 Paratormônio 31 

Diagnóstico 109 Perímetro 52 

Diálise 95 Posologia 17 

Dieta 261 Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde 

8 

Dispensação 23 Prescrição 192 

Dose (Dosagem) 10 Rastreamento 37 

Educação Continuada 83 Rede de Saúde 65 

Encaminhamento 52 Rede de Serviço 37 

Entrevista 136 Serviço de Referência 107 

Escore de Framingham 6 Sistema de Informação 9 

Esfigmomanômetro 31 Taxa de Filtração Glomerular 412 

Especialista (Especializado) 79 Tensiômetro 12 

Estágio da Doença Renal 193 Terapêutica 108 
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Crônica 

Estetoscópio 12 Terapia Farmacológica 28 

Exame Laboratorial 128 Terapia Renal Substitutiva 264 

Excreção 46 Transplante Renal 77 

Exercício 137 Transporte 56 

Ficha de Acompanhamento 

(Ficha Clínica) 

68 Tratamento Conservador 341 

Fístula Arteriovenosa 39 Tratamento 179 

Glicosímetro 71 Trato Gastrointestinal 41 

História (Histórico) 163 Trato Urinário 39 

Índice Antropométrico 17 Treinamento 87 

Legenda: F- Frequência de aparição.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

No Eixo “Ação”, 53 termos foram classificados, sendo os mais frequentes os 

termos “Diagnosticar” e “Certificar”, como apresenta o Quadro 17.  

 

Quadro 17 – Termos extraídos da literatura categorizados no Eixo “Ação” e não 

constantes na CIPE®. Niterói/RJ, 2021 

Eixo Termo F Termo F 

Ação  

(n = 53) 

 

Abordar 65 Detectar 43 

Abranger 13 Diagnosticar 143 

Absorver 24 Divulgar 9 

Aceitar 23 Estimar 38 

Acrescentar 13 Estruturar 8 

Adequar 64 Focar 23 

Adotar 32 Fornecer 7 

Adquirir 33 Garantir 36 

Aferir 18 Implantar 17 

Ajudar 68 Multiplicar 5 

Ambientar 32 Nortear 11 

Ampliar 26 Operacionalizar 6 

Aparecer 10 Preocupar 2 

Aprender 55 Prestar 57 

Aprimorar 34 Rastrear 53 

Articular 18 Reavaliar 10 

Cadastrar 48 Realizar 47 

Capacitar 31 Recomendar 75 

Centralizar 7 Referenciar 65 

Certificar 3 Repetir 8 

Classificar 56 Seguir 24 

Complementar 09 Solicitar 58 
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Compreender 37 Sugerir 40 

Comprometer 22 Tomar 69 

Conviver 32 Utilizar 94 

Cooperar 55 

Desencorajar 3 

Desinflar 14 

Legenda: F- Frequência de aparição.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

O Quadro 18 representa os termos alocados no Eixo “Tempo”, tendo como o 

mais frequente o termo “Evolução” e menos frequente, o termo “Fim de Semana”. 

 

Quadro 18 – Termos extraídos da literatura categorizados no Eixo “Tempo” e não 

constantes na CIPE®. Niterói/RJ, 2021 

Eixo Termo F 

Tempo 

(n = 11) 

 

Aposentadoria 12 

Disponibilidade 37 

Emergência 64 

Estágio Avançado 213 

Evolução 349 

Faixa Etária 175 

Fase 38 

Fim de Semana 9 

Horário 96 

Idade 287 

Realidade 135 

Legenda: F- Frequência de aparição.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

No Eixo “Localização”, 12 termos da literatura foram acondicionados no eixo e 

tem como termos mais frequentes “Consultório” e “Residência”, conforme o Quadro 19.  
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Quadro 19 – Termos extraídos da literatura categorizados no Eixo “Localização” e não 

constantes na CIPE®. Niterói/RJ, 2021 

Eixo Termo F Termo F 

Localização 

(n = 12) 

 

Consultório 214 Retorno Venoso 85 

Posição Ortostática 11 Sala de Emergência 28 

Posição Sentada 25 Tireoide 11 

Pulso 79 Unidade de Referência Terciária 8 

Quadril 8 Unidade Referência Secundária 3 

Residência 132 Veia Jugular 41 

Legenda: F- Frequência de aparição.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Constata-se que, no Eixo “Cliente”, houve a alocação de 11 termos, dos quais os 

mais frequentes foram “Doente” e “Pessoa”, conforme mostra o Quadro 20.  

 

Quadro 20 – Termos extraídos da literatura categorizados no Eixo “Cliente” e não 

constantes na CIPE®. Niterói/RJ, 2021 

Eixo Termo F 

Cliente 

(n = 11) 

 

Amigo 17 

Cliente 31 

Companheiro 48 

Doente 104 

Ente 31 

Filho 12 

Homem 69 

Irmã 5 

Jovem 26 

Mulher 19 

Pessoa 91 

Legenda: F- Frequência de aparição.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Os resultados destas etapas evidenciaram, inicialmente, 53 produções científicas 

que foram condizentes com os critérios estabelecidos e que permitiram levantar termos 

que direcionaram as etapas subsequentes da construção do subconjunto. Foi 

normalizado um total de 957 termos, sendo 499 termos constantes e 458 não constantes.  

Quanto aos termos constantes, no Eixo “Foco” 241 (49%) termos foram 

classificados, 28 (6%) termos no Eixo “Julgamento”, 34 (8%) termos no Eixo “Meios”, 
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82 (18%) termos no Eixo “Ação”, 27 (6%) termos no Eixo “Tempo”, 50 (11%) termos 

no Eixo “Localização” e dez (3%) termos no Eixo “Cliente”.  

Para os termos não constantes, 255 (53%) termos alocados no Eixo “Foco”, 68 

(14%) termos no Eixo “Julgamento”, 74 (15,2%) termos no Eixo “Meios”, 53 (11%) 

termos no Eixo “Ação”, 11 (2,2%) no Eixo “Tempo”, 12 (2,4%) termos no Eixo 

“Localização”, 11 (2,2%) termos no Eixo “Cliente”.  

Esses termos foram utilizados para a construção do subconjunto terminológico 

da CIPE® proposto neste estudo, com enunciados de diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem que servirão de base para o cuidado de enfermagem 

sistematizado a essa clientela. 

 

5.2 Construção e validação de enunciados de diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem para a pessoa com doença renal crônica em 

tratamento conservador – 3ª etapa 

 

Os enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem para pessoas com 

doença renal crônica em tratamento conservador foram construídos de acordo com a 

norma ISO 18.104:2014, o referencial teórico do Modelo de Adaptação de Roy, e 

mapeados com a versão 2019/2020 da CIPE®, como recomenda o CIE quanto ao uso de 

modelos teórico ou conceituais específicos para estruturação de subconjuntos 

terminológicos de especialidades.  

Foram elaborados 177 enunciados de diagnósticos de enfermagem, 

categorizados segundo os modos adaptativos de Roy e mapeados com a CIPE®, 

conforme apresentado no Quadro 21. Por fim, foram construídas definições conceituais 

para todos os diagnósticos normalizados, utilizando a CIPE®, artigos científicos e 

dicionários de língua portuguesa e de termos técnicos de saúde, no intuito de facilitar a 

validação por especialistas. 

  Dentre os diagnósticos, 107 (60,5%) foram classificados no Modo Fisiológico, já 

que é composto por cinco necessidades e complexos processos: “Oxigenação” com três 

diagnósticos, “Nutrição” com 16 diagnósticos, “Eliminação” com 18 diagnósticos, 

“Atividade e Repouso” com 11 diagnósticos, “Proteção” com 21 diagnósticos, 

“Sentidos” com sete diagnósticos, “Fluidos e Eletrólitos” com 20 diagnósticos, “Função 

Endócrina” com seis diagnósticos e “Função Neurológica” com cinco diagnósticos. No 
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Modo de Autoconceito, 23 (13%) diagnósticos foram alocados, no Modo de Função na 

Vida Real 30 (17%) foram alocados e, por fim, no Modo de Interdependência, 17 (10%) 

diagnósticos foram alocados.    

 No que diz respeito ao mapeamento, 55 (31,2%) diagnósticos não constam na 

CIPE® e na sua versão 2019/2020, e, dentre os resultados de enfermagem, 89 (50,5%) 

não constam. 
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Quadro 21 – Enunciados de Diagnósticos e Resultados de Enfermagem para pessoas com Doença Renal Crônica em tratamento 

conservador apresentados de acordo com os modos adaptativos e mapeados com a CIPE®, versão 2019/2020. Niterói, RJ, Brasil, 2021 

MODO Diagnósticos de Enfermagem Código* Resultados de Enfermagem Código 

Fisiológico/ 

Oxigenação 

1. Respiração, Prejudicada 10001316 Respiração, Eficaz 10041334 

2. Dispneia Funcional 10029414 Dispneia, Ausente 10029264 

3. Tosse 10047143 Tosse, Ausente 10047297 

Fisiológico/ 

Nutrição 

4. Apetite, Alto NC** Apetite, Positivo 10040333 

5. Apetite, Diminuído NC Apetite, Positivo 10040333 

6. Capacidade para Manejar (Controlar) o 

Regime Dietético, Prejudicada 

10022592 Capacidade para Manejar 

(Controlar) o Regime Dietético, 

Melhorada 

NC 

7. Comportamento de Ingestão de Alimentos, 

Compulsivo 

10004896 Comportamento de Ingestão de 

Alimentos, Melhorado 

NC 

8. Comportamento de Ingestão de Alimentos, 

Prejudicado 

10012668 Comportamento de Ingestão de 

Alimentos, Melhorado 

NC 

9. Falta de Conhecimento sobre Regime de 

Líquidos 

10042123 Conhecimento sobre Regime de 

Líquidos, Melhorado 

NC 

10. Falta de Conhecimento sobre Regime 

Dietético 

10021939 Conhecimento sobre Regime 

Dietético[,] Melhorado 

NC 

11. Ingestão de Líquidos, Prejudicada 10029873 Ingestão de Líquidos, Melhorada 10047330 

12. Ingestão Nutricional, Prejudicada 10023009 Ingestão Nutricional, nos Limites 

Normais 

10037572 

13. Hiper-hidratação  10041967 Hidratação, Adequada 10042065 

14. Risco de Condição Nutricional, Prejudicada 10037224 Condição Nutricional, Positiva 10025002 

15. Baixo Peso 10027316 Peso, nos Limites Normais 10027392 

16. Desnutrição 10042077 Condição Nutricional, Melhorada 10035569 

17. Obesidade 10035569 Ingestão de Alimentos, Melhorada 10047324 

18. Peso, Prejudicado 10013016 Peso, nos Limites Normais 10027392 

19. Sobrepeso 10027300 Peso, nos Limites Normais 10027392 
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Fisiológico/ 

Eliminação 

20. Diarreia 10000630 Diarreia, Ausente 10040063 

21. Baixo Débito de Líquidos NC Débito de Líquidos, Melhorado NC 

22. Desequilíbrio de Líquidos 10042335 Equilíbrio de Líquidos (ou 

Balanço Hídrico), nos Limites 

Normais 

10033721 

23. Retenção de Líquidos 10041933 Volume de Líquidos, Eficaz 10042054 

24. Super-Hidratação Isotônica 10041998 Hidratação, Adequada 10042065 

25. Náusea 10000859 Náusea, Ausente 10028984 

26. Vômito 10025981 Vômito, Ausente 10029181 

27. Membrana Mucosa Oral (ou Bucal), Seca NC Membrana Mucosa Oral (ou 

Bucal), Melhorada 

NC 

28. Constipação 10000567 Função do Sistema 

Gastrointestinal, Eficaz 

10028016 

29. Risco de Constipação 10015053 Função do Sistema 

Gastrointestinal, Eficaz 

10028016 

30. Incontinência Intestinal 10027718 Incontinência Intestinal, 

Melhorada 

NC 

31. Incontinência Urinária 10025686 Incontinência Urinária, Melhorada NC 

32. Incontinência Urinária de Urgência 10026811 Incontinência Urinária de 

Urgência, Melhorada 

NC 

33. Dor durante a Micção (ou Disúria), 

Frequente  

NC Dor durante a Micção (ou 

Disúria), ausente 

NC 

34. Frequência Urinária, Diminuída NC Frequência Urinária, Normal NC 

35. Eliminação Urinária, Diminuída NC Eliminação Urinária, Melhorada NC 

36. Processo do Sistema Urinário, Prejudicado  

10012972 

Processo do Sistema Urinário, 

Eficaz 

NC 

37. Proteinúria 10043982 Função do Sistema Urinário, 

Eficaz 

NC 

Fisiológico/ 

Atividade e 

38. Capacidade para Manejar (Controlar) o 

Regime de Exercício Físico, Prejudicada 

10022603 Capacidade para Manejar 

(Controlar) o Regime de 

NC 
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Repouso  Exercício Físico, Melhorada 

39. Hipoatividade 10009466 Tolerância a Atividade 

Relacionada a Processo 

Patológico, Eficaz  

NC 

40. Fadiga 10000695 Fadiga, Reduzida 10029390 

41. Cãibra nas Pernas 10046719 Cãibra nas Pernas, Melhorada NC 

42. Intolerância À Atividade Relacionada a 

Processo Patológico  

NC Tolerância À Atividade 

Relacionada a Processo 

Patológico, Eficaz  

NC 

43. Intolerância à Atividade  10000431 Tolerância à Atividade, Eficaz 10027634 

44. Mobilidade, Prejudicada 10001219 Mobilidade, Melhorada NC 

45. Risco de Queda 10015122 Controle do Risco de Queda NC 

46. Sono, Prejudicado 10027226 Sono, Adequado 10024930 

47. Comportamento de Repouso, Prejudicado NC Comportamento de Repouso, 

Melhorado 

NC 

48. Desconforto 10023066 Conforto, Melhorado NC 

Fisiológico/ 

Proteção 

49. Capacidade para Proteção da Pele, 

Prejudicada 

NC Capacidade para Proteção da Pele, 

Eficaz 

NC 

50. Integridade da Pele, Prejudicada 10001290 Integridade da Pele, Melhorada 10028517 

51. Pele, Seca 10047073 Pele, Seca, Melhorada NC 

52. Perfusão Tissular Periférica, Prejudicada 10044239 Perfusão Tissular Periférica, 

Melhorada 

NC 

53. Cicatrização de Ferida, Ineficaz NC Cicatrização de Ferida, Eficaz 10035096 

54. Hematoma 10008931 Hematoma, Ausente NC 

55. Risco de Integridade da Pele, Prejudicada 10015237 Controle do Risco de Integridade 

da Pele 

NC 

56. Risco de Úlcera de Pé Diabético  10042666 Controle do Risco de Úlcera de Pé 

Diabético 

NC 

57. Risco de Trauma 10015360 Controle do Risco de Trauma NC 
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58. Prurido 10010934 Prurido, Melhorado NC 

59. Processo do Sistema Imunológico, 

Prejudicado 

10041093 Processo do Sistema Imune, 

Eficaz 

10047463 

60. Regime de Imunização, Prejudicado NC Regime de Imunização, 

Melhorado 

NC 

61. Dentição, Prejudicada 10001131 Dentição, Melhorada NC 

62. Efeito Colateral da Medicação 10022626 Efeito Colateral da Medicação, 

Ausente 

10040295 

63. Hipertemia 10000757 Termorregulação, Positiva 10014973 

64. Exposição a Contaminação 10025297 Exposição a Contaminação, 

Diminuída 

NC 

65. Infecção do Trato Urinário 10029915 Infecção, Ausente 10028945 

66. Risco de Infecção Urinária 10051950 Controle do Risco de Infecção 

Urinária 

NC 

67. Risco de Infecção 10015133 Controle do Risco de Infecção NC 

68. Suscetibilidade a Infecção NC Controle da Infecção NC 

69. Inflamação, Crônica NC Inflamação, Crônica, Melhorada NC 

Fisiológico/ 

Sentidos 

70. Dor, Aguda 10000454 Dor, Reduzida 10027917 

71. Dor, Crônica  10000546 Dor, Reduzida 10027917 

72. Dor Musculoesquelética  10012337 Dor Musculoesquelética, 

Melhorada 

NC 

73. Dor no Peito (ou Tórax) NC Dor no Peito (ou Tórax), 

Melhorada 

NC 

74. Percepção Sensorial, Prejudicada: Auditiva NC Percepção Sensorial, Melhorada NC 

75. Percepção Sensorial, Prejudicada: Visual NC Percepção Sensorial, Melhorada NC 

76. Percepção Tátil, Prejudicada 10022619 Percepção Tátil, Eficaz 10028540 

Fisiológico/ 

Função 

Endócrina 

77. Automonitoramento da Glicose Sanguínea, 

Prejudicado 

NC Automonitoramento da Glicose 

Sanguínea, Melhorado 

NC 

78. Hiperglicemia 10027521 Nível de Glicose Sanguínea, nos 

Limites Normais 

10033685 



129 

 

79. Hipoglicemia 10027566 Nível de Glicose Sanguínea, nos 

Limites Normais 

10033685 

80. Risco para Glicose Sanguínea, Alterado NC Nível de Glicose Sanguínea, nos 

Limites Normais 

10033685 

81. Função do Sistema Endócrino, Prejudicada 10022965 Função do Sistema Endócrino, 

Eficaz 

10028037 

82. Hipovitaminose, Presente NC Hipovitaminose, Melhorada NC 

Fisiológico/ 

Fluidos e 

Eletrólitos 

83. Edema Periférico 10027482 Edema Periférico, Ausente 10029020 

84. Presença de Hiperfosfatemia NC Equilíbrio de Eletrólitos, 

Melhorado 

10033518 

85. Presença de Hipernatremia NC Equilíbrio de Eletrólitos, 

Melhorado 

10033518 

86. Presença de Hiperpotassemia NC Equilíbrio de Eletrólitos, 

Melhorado 

10033518 

87. Presença de Hipocalcemia NC Equilíbrio de Eletrólitos, 

Melhorado 

10033518 

88. Presença de Hipofosfatemia NC Equilíbrio de Eletrólitos, 

Melhorado 

10033518 

89. Risco de Desequilíbrio de Eletrólitos NC Equilíbrio de Eletrólitos, 

Melhorado 

10033518 

90. Acidose Metabólica, Presente NC Equilíbrio Ácido-Base, 

Melhorado 

10033502 

91. Função Renal, Prejudicada 10023169 Função Renal, Eficaz 10028490 

92. Função Cardíaca, Prejudicada 10037305 Função Cardíaca, Eficaz 10035077 

93. Pressão Arterial, Alterada 10022954 Pressão Arterial, nos Limites 

Normais 

10027647 

94. Débito Cardíaco, Prejudicado 10025557 Débito Cardíaco, Eficaz 10028689 

95. Risco de Função Cardíaca, Prejudicada 10037314 Função Cardíaca, Eficaz 10035077 

96. Risco para Pressão Arterial, Alterado NC Controle da Pressão Arterial NC 

97. Risco de Arritmia NC Arritmia, Ausente NC 
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98. Volume de Líquidos, Prejudicado 10042008 Volume de Líquidos, Eficaz 10042054 

99. Hipervolemia 10042012 Equilíbrio de Líquidos (ou 

Balanço Hídrico), nos Limites 

Normais 

10033721 

100. Desidratação 10041882 Hidratação, Adequada 10042065 

101. Risco de Desequilíbrio de Volume de 

Líquidos 

NC Controle de Volume de Líquidos NC 

102. Risco de Hipervolemia 10042031 Controle da Hipervolemia NC 

Fisiológico/ 

Função 

Neurológica 

103. Cognição, Prejudicada 10022321 Cognição, Melhorada 10051540 

104. Memória, Prejudicada 10001203 Memória, Eficaz 10028435 

105. Aprendizagem, Prejudicada NC Aprendizagem, Melhorada NC 

106. Comunicação, Prejudicada 10023370 Comunicação, Eficaz 10014828 

107. Vertigem Postural (Tontura) 10045584 Vertigem Postural (Tontura), 

Ausente 

10045681 

Autoconceito 108. Autoimagem, Negativa 10022724 Autoimagem, Positiva 10027108 

109. Estigma 10022782 Estigma, Reduzido NC 

110. Desempenho Sexual, Prejudicado 10001288 Desempenho Sexual, Melhorado NC 

111. Processo de Luto, Disfuncional 10001183 Processo de Luto, Melhorado NC 

112. Ansiedade 10000477 Ansiedade, Reduzida 10027858 

113. Baixa Autoestima 10029507 Autoestima, Positiva 10025751 

114. Crença de Saúde, Conflituosa 10022516 Crença de Saúde, Melhorada NC 

115. Crença Espiritual, Conflituosa 10022769 Crença Espiritual, Melhorada NC 

116. Adaptação, Prejudicada 10022027 Adaptação, Melhorada NC 

117. Comportamento, Agressivo 10047087 Comportamento Agressivo, 

Ausente 

10035645 

118. Desesperança 10000742 Esperança, Melhorada NC 

119. Dificuldade de Enfrentamento da Doença NC Dificuldade de Enfrentamento da 

Doença, Reduzido 

NC 
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120. Humor, Deprimido 10022402 Humor Deprimido, Diminuído 10027901 

121. Falta de Resiliência 10050439 Resiliência, Melhorada NC 

122. Sofrimento 10025588 Sofrimento, Reduzido NC 

123. Tristeza 10040662 Tristeza, Reduzida NC 

124. Choro, Presente NC Choro, Ausente NC 

125. Ideação Suicida 10022795 Ideação Suicida, Ausente NC 

126. Angústia Espiritual 10001652 Angústia Espiritual, Diminuída 10027149 

127. Condição Espiritual, Prejudicada 10023336 Condição Espiritual, Eficaz 10028529 

128. Medo da Morte 10037834 Medo da Morte, Diminuído NC 

129. Medo de Abandono 10037823 Medo de Abandono, Diminuído NC 

130. Medo de Representar uma Carga para os 

Outros 

10041671 Medo de Representar uma Carga 

para os Outros, Diminuído 

NC 

131. Estresse NC Estresse, Diminuído 10027929 

132. Risco de Insatisfação com a Atenção à 

Saúde 

10040899 Satisfação com Atenção à Saúde 10040881 

Função na 

vida real 

133. Abuso de Álcool (ou Alcoolismo) 10022234 Abuso de Álcool (ou Alcoolismo), 

Ausente 

10028765 

134. Abuso de Tabaco (ou de Fumo) 10022247 Abuso de Tabaco (ou de Fumo), 

Ausente 

10029147 

 

135. Autocontrole Ineficaz da Saúde NC Autocontrole, Melhorado (ou 

Aumentado) 

10035576 

136. Déficit de Autocuidado 10023410 Capaz de Executar o Autocuidado 10025714 

137. Capacidade para Manejar (Controlar) o 

Regime Medicamentoso, Prejudicada 

10022635 Capacidade para Manejar 

(Controlar) o Regime 

Medicamentoso, Positiva 

NC 

138. Capacidade para Vestir-se e Arrumar-se 

(Cuidar da Aparência Externa), Prejudicada 

NC Capacidade para Vestir-se e 

Arrumar-se (Cuidar da Aparência 

Externa), Melhorada 

NC 

139. Capacidade para Preparar Alimentos, 

Prejudicada 

 

10029650 

Capacidade para Preparar 

Alimentos, Melhorada 

NC 
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140. Aceitação do Estado de Saúde, Prejudicada NC Aceitação do Estado de Saúde, 

Eficaz 

NC 

141. Negação sobre a Severidade da Doença 10043850 Negação, Ausente 10044260 

142. Adesão ao Regime Medicamentoso, Parcial NC Adesão ao Regime 

Medicamentoso, Melhorado 

NC 

143. Não Adesão ao Regime Terapêutico 10022155 Adesão ao Regime Terapêutico 10030205 

144. Expectativa sobre o Tratamento, Irrealista 10042357 Expectativa sobre o Tratamento, 

Melhorada 

NC 

145. Não Adesão ao Regime Dietético 10022117 Adesão ao Regime Dietético 10030159 

146. Baixo Conhecimento em Saúde NC Conhecimento em Saúde, 

Melhorado 

NC 

147. Falta de Conhecimento sobre Regime 

Medicamentoso 

10021941 Conhecimento sobre Regime 

Medicamentoso 

10023819 

148. Falta de Conhecimento sobre Regime de 

Líquidos 

10042123 Conhecimento sobre Regime de 

Líquidos 

10042110 

149. Falta de Conhecimento sobre Regime 

Dietético 

10021939 Conhecimento sobre Regime 

Dietético 

10021939 

150. Dificuldade com Regime Medicamentoso, 

Complexo 

NC Regime Medicamentoso, 

Melhorado 

NC 

151. Baixo Comparecimento a Consulta de 

Acompanhamento (ou Consulta Subsequente) 

NC Comparecimento a Consulta de 

Acompanhamento (ou Consulta 

Subsequente), Melhorado 

NC 

152. Problema de Continuidade do Cuidado 10029759 Continuidade do Cuidado, Eficaz 10035507 

153. Desempenho de Papel, Prejudicado 10000941 Desempenho de Papel, Eficaz 10027940 

154. Papel de Esposa(o), Prejudicado NC Papel de Esposa(o), Melhorado NC 

155. Papel de Mãe, Prejudicado NC Papel de Mãe, Melhorado NC 

156. Papel de Paciente, Prejudicado NC Papel de Paciente, Melhorado NC 

157. Papel de Pai, Prejudicado NC Papel de Pai, Melhorado NC 

158. Papel de Segurança, Prejudicado NC Papel de Segurança, Melhorado NC 

159. Papel de Trabalho, Prejudicado NC Papel de Trabalho, Melhorado NC 



133 

 

160. Papel Familiar, Prejudicado NC Papel Familiar, Melhorado NC 

161. Capacidade para Executar Atividade de 

Lazer, Prejudicada 

10040351 Capacidade para Executar 

Atividade de Lazer, Melhorada 

NC 

Interdependê

ncia 

162. Acesso a Tratamento, Prejudicado NC Acesso a Tratamento, Melhorado NC 

163. Falta de Acesso a Transporte 10041323 Acesso a Transporte, Melhorado NC 

164. Risco de Violência 10022487 Violência, Ausente 10029168 

165. Risco de Enfrentamento Familiar, 

Prejudicado 

10032364 Enfrentamento Familiar, Eficaz 10034762 

166. Capacidade Familiar para Gerenciar o 

Regime, Prejudicada 

10000902 Capacidade Familiar para 

Gerenciar o Regime, Melhorada 

NC 

167. Comunicação Familiar, Prejudicada NC Comunicação Familiar, Eficaz 10036050 

168. Falta de Apoio Familiar 10022473 Apoio Familiar, Positivo 10045702 

169. Processo de Tomada de Decisão Familiar, 

Prejudicado 

NC Processo de Tomada de Decisão 

Familiar, Melhorada 

NC 

170. Processo Familiar, Prejudicado 10023078 Processo Familiar, Eficaz 10025232 

171. Comunicação entre Equipe Interprofissional 

e Indivíduo, Prejudicada 

NC Comunicação entre Equipe 

Interprofissional e Indivíduo, 

Melhorada  

NC 

172. Falta de Confiança na Equipe 

Interprofissional  

NC Confiança na Equipe 

Interprofissional 

NC 

173. Estresse do Cuidador 10027773 Estresse do Cuidador, Reduzido 10027794 

174. Condição Social, Prejudicada NC Condição Social, Melhorada NC 

175. Falta de Apoio Social 10022753 Apoio Social, Eficaz 10045794 

176. Isolamento Social 10001647 Isolamento Social, Diminuído 10050070 

177. Satisfação Conjugal, Prejudicada NC Satisfação Conjugal, Melhorada NC 

178. Socialização, Prejudicada 10001022 Socialização, Melhorada NC 

179. Solidão 10011417 Emoção, Melhorada NC 

Legenda: *De acordo com a CIPE®, 2019; **Enunciado Não Constante. Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Os enunciados de diagnósticos e resultados de enfermagem apresentados tiveram 

suas definições conceituais construídas de acordo com a literatura relacionada à doença 

renal crônica, seguindo as orientações para estudos terminológicos, os quais constam no 

Quadro 22, com as respectivas referências, organizadas de acordo com os modos 

adaptativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

Quadro 22 – Definições conceituais dos enunciados diagnósticos de enfermagem para 

pessoas com doença renal crônica em tratamento conservador, de acordo com as 

referências utilizadas. Niterói, 2021 

 

MODO FISIOLÓGICO/OXIGENAÇÃO 

1. Dispneia Funcional: Percepção, Prejudicada: Sensação de desmaio ou de incapacidade para 

manter o equilíbrio normal nas posições de pé ou sentada. Associada a confusão, náuseas e fraqueza 

(CIPE, 2019). 

2. Respiração, Prejudicada: Comprometimento no processo contínuo de troca molecular de 

oxigênio e dióxido de carbono dos pulmões. Inspiração ou expiração que não proporciona ventilação 

adequada, caracterizada por pressão expiratória ou inspiratória diminuída, dispneia, bradipneia ou 

taquipneia, ortopneia, uso da musculatura acessória para respirar, alterações na profundidade 

respiratória e batimento de asa de nariz (CUNHA, 2016). 

3. Tosse: Processo do Sistema Respiratório, Prejudicado: Expulsão súbita do ar dos pulmões para 

as vias aéreas (CIPE, 2019). 

MODO FISIOLÓGICO/NUTRIÇÃO 

4. Apetite, Alto: Condição: Sensação de desejo de satisfazer necessidades corporais de nutrientes 

ou de determinados tipos de alimentos, no caso, em excesso. 

5. Apetite, Diminuído: Estado no qual o indivíduo apresenta uma alteração na sensação de desejo 

de satisfazer necessidades corporais/orgânicas de ingerir alimentos em virtude da alteração nos hábitos 

de ingestão de alimentos, intolerância alimentar, apresentando apetite diminuído, alteração no tônus 

muscular, perda de peso (CUNHA, 2017). 

6. Baixo Peso: Estado no qual o indivíduo apresenta diminuição do peso corporal por meio da 

mensuração da quantidade de massa corporal, com peso corporal 20% ou mais abaixo do ideal, 

proeminências ósseas salientes, mucosas pálidas, fraqueza, sons intestinais hiperativos, intolerância 

alimentar, ansiedade, episódio de aflição e medo, perda de apetite (CUNHA, 2017). 

7. Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime Dietético, Prejudicada: Déficit para 

controlar o regime dietético.  

8. Comportamento de Ingestão de Alimentos, Compulsivo: Aumento da ingestão de nutrientes/ 

alimentos para satisfazer as necessidades metabólicas, como proteínas, minerais, glicídios e vitaminas 

lipossolúveis necessárias para o crescimento, funcionamento normal e manutenção da vida, 

caracterizado por dobra da pele do tríceps > 25 mm em mulheres e > 15 mm em homens, peso 20% 

acima do ideal para altura e compleição, ingestão excessiva em relação às necessidades metabólicas 
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(NÓBREGA et al., 2018). 

9. Comportamento de Ingestão de Alimentos, Prejudicado: Ingestão de nutrientes inferior ou 

excedente às necessidades metabólicas, caracterizada por peso corporal 20% ou mais abaixo do ideal, 

proeminências ósseas salientes, mucosas pálidas, fraqueza, queda de cabelo, sons intestinais 

hiperativos, intolerância alimentar, ansiedade, aflição, medo, perda do apetite, índice de massa corporal 

≤ 18,5; ou, então, presença de massa corporal normalmente 20% acima do peso ideal, com aumento na 

proporção de células gordurosas, principalmente em vísceras e nos tecidos subcutâneos, excesso de 

ingestão de nutrientes, ansiedade, falta de exercício físico e índice de massa corporal (RAMALHO 

NETO, 2019).  

10. Desnutrição: Processo de Sistema Regulatório, Prejudicado: Situação de nutrição pobre devido 

a ingestão desequilibrada ou a qualidade insuficiente de nutrientes, associada a dieta pobre, absorção 

prejudicada, associada a doenças que afetam a utilização de alimentos ou nutrientes (CIPE, 2019). 

11. Falta de Conhecimento sobre Regime de Líquidos:  Ausência de informações cognitivas ou 

de aquisição de informações relativas ao regime de líquidos (CIPE, 2019). 

12. Falta de Conhecimento sobre Regime Dietético: Ausência de informações cognitivas ou de 

aquisição de informações relativas ao regime dietético (CIPE, 2019). 

13. Hiper-hidratação:  Processo do Sistema Regulatório, Prejudicado (CIPE, 2019). 

14. Ingestão de Líquidos, Prejudicada: Nutrição: Processo de ingerir líquidos contendo nutrientes 

e de água necessários ao crescimento, ao funcionamento normal e à manutenção da vida (CIPE, 2019). 

15. Ingestão Nutricional, Prejudicada: Condição Nutricional: Quantidade e qualidade de 

nutrientes ou alimentos ingeridos (CIPE, 2019). 

16. Obesidade: Sobrepeso: Situação de peso corporal elevado e massa corporal normalmente de 

mais de 20% acima do peso ideal, aumento anormal da proporção de células gordurosas, 

principalmente nas vísceras e nos tecidos subcutâneos, associado a excesso ou ingestão contínua de 

nutrientes, comer em excesso e falta de exercício físico por um longo período de tempo (CIPE, 2019). 

17. Peso, Prejudicado: Dimensão Física, neste caso, alterada, podendo ser elevado ou diminuído 

(CIPE, 2019). 

18. Risco de Condição Nutricional, Prejudicada: Condição: Peso e massa corporal em relação à 

ingestão nutricional e de nutrientes específicos, estimados de acordo com a altura, a estrutura corporal e 

a idade (CIPE, 2019). 

19. Sobrepeso: Peso, Prejudicado: Situação de peso corporal elevado e massa corporal 

normalmente de mais de 10 a 20% acima do peso ideal; aumento na proporção de células gordurosas, 
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principalmente nas vísceras e nos tecidos subcutâneos, associado a excesso de ingestão de nutrientes, a 

comer em excesso e a falta de exercício físico (CIPE, 2019). 

MODO FISIOLÓGICO/ELIMINAÇÃO 

20. Baixo Débito de Líquidos: Diminuição do líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular. 

Refere-se à desidratação, perda de água apenas, sem mudança no sódio (NANDA, 2018). 

21. Constipação: Processo do Sistema Gastrointestinal, Prejudicado: Diminuição na frequência de 

defecação, acompanhada por dificuldade ou passagem incompleta de fezes; passagem de fezes 

excessivamente secas e endurecidas (CIPE, 2019). 

22. Desequilíbrio de Líquidos: Diminuição, aumento ou rápida mudança de uma localização para 

outra do líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular, dos líquidos corporais, caracterizado por 

desidratação ou edema, diarreia, vômitos, além de perda ou ganho de peso (RAMALHO NETO, 2019). 

23. Diarreia: Defecação, Prejudicada: Passagem de fezes soltas, líquidas e não formadas; aumento 

da frequência de eliminação, acompanhado por aumento dos ruídos intestinais, cólicas e urgência de 

defecação (CIPE, 2019). 

24. Dor durante a Micção (ou Disúria), Frequente: Dor: Dor uretral ou vesical com sensações de 

queimação, sentidas ao urinar (CIPE, 2019). 

25. Eliminação Urinária, Diminuída: Processo do sistema urinário prejudicado, caracterizado pela 

diminuição na passagem e excreção de urina por meio da micção, fora dos limites normais, com débito 

urinário inferior a 1.500 mL a cada 24 horas (TORTORA; DERRICKSON, 2016; RAMALHO NETO, 

2019). 

26. Frequência Urinária, Diminuída: Processo do sistema urinário prejudicado no qual há uma 

capacidade de urinar alterada e/ou uma função renal alterada de origem pré-renal, renal ou pós-renal, 

caracterizado por débito urinário fora dos limites normais (menos de 1.000 ou acima de 2.000 mL em 

24 horas) (RAMALHO NETO, 2019). 

27. Incontinência Intestinal:  Incontinência Intestinal: Passagem ou expulsão de fezes de modo 

involuntário, incontrolável (CIPE, 2019). 

28. Incontinência Urinária:  Condição de Continência: Passagem involuntária da urina; falha do 

controle voluntário da bexiga e do esfíncter uretral (CIPE, 2019). 

29. Incontinência Urinária de Urgência: vontade de urinar súbita e incontrolável (FERNANDES 

et al., 2015).  

30. Membrana Mucosa Oral (ou Bucal), Seca: Desconforto ou dano à mucosa oral devido à 

quantidade reduzida ou à qualidade da saliva para hidratar a mucosa que pode comprometer a saúde 

(NANDA, 2018). 
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31. Náusea: Percepção, Prejudicada: Sensação de enjoo com tendência para vomitar; sensação 

desagradável vagamente relacionada com o epigástrio e abdômen, agravada pelo sabor ou pelo cheiro 

(CIPE, 2019). 

32. Processo do Sistema Urinário, Prejudicado: Processo Corporal: Passagem e excreção de 

urina por meio da micção, frequentemente 4 a 6 vezes ao dia, com uma quantidade média de urina 

excretada, em condições dietéticas normais, de aproximadamente 1.000 a 2.000 ml nas 24 horas (CIPE, 

2019). 

33. Proteinúria: Presença de proteínas na urina, mas clinicamente refere-se à excreção anormal de 

proteína na urina. A principal proteína implicada na proteinúria é a albumina. Dependendo da 

quantidade de concentração desta da urina, pode ser chamada de microalbuminúria ou 

macroalbuminúria. É um indicador de lesão nos rins e é reconhecida como fator de risco para a 

progressão de doenças renais e cardiovasculares (LIMA JÚNIOR, 2017). 

34. Retenção de Líquidos: Desequilíbrio do sistema regulatório no que tange ao volume de 

líquidos corporais; à entrada e saída de água e eletrólitos; ao controle da produção e perda de calor por 

meio de mecanismos fisiológicos que envolvem rins, pele, hipotálamo, pulmões e/ou trato 

gastrointestinal (RAMALHO NETO, 2019). 

35. Risco de Constipação: Vulnerabilidade à diminuição na frequência normal de evacuação, 

acompanhada de eliminação de fezes difícil ou incompleta que pode comprometer a saúde (GOUVEA; 

JENSEN, 2018).  

36. Super-Hidratação Isotônica: Desequilíbrio Hídrico: Situação de sobrecarga de líquidos 

isotônicos, com a mesma concentração de eletrólitos dos líquidos corporais, acompanhada por aumento 

da pressão arterial, aumento do peso corporal, distensão das veias do pescoço e das mãos, dificuldades 

respiratórias, presença de sons respiratórios associados a desenvolvimento de edema pulmonar devido a 

administração rápida de transfusão endovenosa, ou associado a insuficiência renal (CIPE, 2019). 

37. Vômito: Processo de Sistema Gastrointestinal, Prejudicado: Expulsão ou retorno à boca de 

alimentos transformados ou de conteúdo estomacal através do esôfago e para fora da boca (CIPE, 

2019). 

MODO FISIOLÓGICO/ATIVIDADE E REPOUSO 

38. Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime de Exercício Físico, Prejudicada: 

Executar: Atividade física e voluntária do sistema musculoesquelético e cardiorrespiratório, para 

manter a boa forma física, mobilidade e força (CIPE, 2019).  

39. Cãibra nas Pernas: São contrações repentinas, intensas, involuntárias e dolorosas de um 

músculo ou grupo de músculos, de caráter passageiro, em geral como resultado de esforço excessivo, 
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problemas vasculares ou frio (MICHAELIS, 2020). 

40. Comportamento de Repouso, Prejudicado: Pôr em estado de repouso; estar ou ficar em 

repouso; descansar; tranquilizar, dormir (MICHAELIS, 2020). 

41. Desconforto: Falta de conforto; descomodidade, incômodo; estado de quem mostra desânimo, 

abatimento; desalento, desânimo, desconsolo (MICHAELIS, 2020). 

42. Fadiga: Emoção, Negativa: Sentimentos de diminuição da força e resistência, exaustão, 

cansaço mental ou físico; lassidão com aptidão diminuída para o trabalho físico ou mental (CIPE, 

2019). 

43. Hipoatividade:  Condição, Prejudicada: Diminuição anormal da atividade física do corpo, 

lentidão, rigidez muscular, máscara facial associada a doenças neurológicas ou mentais (CIPE, 2019). 

44. Intolerância à Atividade: Condição, Prejudicada: Falta de capacidade ou energia para resistir 

ou completar atividades (CIPE, 2019). 

45. Intolerância à Atividade Relacionada a Processo Patológico:  Condição, Prejudicada: Falta 

de capacidade ou energia para resistir ou completar atividades, neste caso, associada ao processo de 

doença (CIPE, 2019).  

46. Mobilidade, Prejudicada: Limitação no movimento independente e voluntário do corpo ou de 

uma ou mais extremidades (NANDA, 2018). 

47. Risco de Queda: Executar: Descida repentina do corpo de um nível alto para um mais baixo, 

devido a desequilíbrio, desmaio ou incapacidade para sustentar o peso do corpo e permanecer ereto 

(CIPE, 2019). 

48. Sono, Prejudicado: Processo Corporal: Diminuição recorrente da atividade corporal, marcada 

por redução da consciência, não estar desperto, acompanhada por desatenção, com metabolismo 

diminuído, postura imóvel, atividade física diminuída e sensibilidade diminuída a estímulos externos, 

mas prontamente reversível (CIPE, 2019). 

MODO FISIOLÓGICO/PROTEÇÃO 

49. Capacidade para Proteção da Pele, Prejudicada: Poder, aptidão ou possibilidade de fazer ou 

produzir qualquer coisa; competência, habilidade, neste caso, com medidas de proteção com a pele.  

50. Cicatrização de Ferida, Ineficaz: Perfeita e coordenada cascata de eventos celulares e 

moleculares que interagem para que ocorram a repavimentação e a reconstituição do tecido 

(MANDELBAUM; SANTIS; MANDELBAUM, 2003).  

51. Dentição, Prejudicada: Ruptura nos padrões de desenvolvimento/erupção dentários ou na 

integridade estrutural de cada dente (NANDA, 2018). 

52. Efeito Colateral da Medicação: Efeitos não relacionados com o objetivo do tratamento, mas 
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previsíveis por serem inerentes à ação farmacológica de determinados medicamentos. 

53. Exposição a Contaminação: Exposição a contaminantes ambientais em doses suficientes para 

causar efeitos adversos à saúde (CIPE, 2019). 

54. Hematoma:  Sangramento: Coleção e acúmulo de sangue retido nos tecidos, associados a 

trauma ou hemostasia incompleta após cirurgia; massa palpável, sensível ao toque; pele dolorida, com 

aspecto azul esverdeado, desbotado ou amarelado (CIPE, 2019). 

55. Hipertemia: Termorregulação, Prejudicada: Diminuição da capacidade de mudar o termostato 

interno, acompanhada por um aumento da temperatura corporal, pele quente e seca, sonolência e 

cefaleia, associada a disfunção do sistema nervoso central ou sistema endócrino, colapso por calor, 

introdução artificial de elevada temperatura corporal por razões terapêuticas (CIPE, 2019). 

56. Infecção do Trato Urinário: Presença de agente infeccioso na urina, em quantidades 

superiores a 100.000 unidades formadoras de colônias bacterianas por mililitro de urina (ufc/ml). 

57. Inflamação, Crônica: Participação de células mononucleadas (linfócitos, plasmócitos e 

macrófagos) e fenômenos proliferativos (fibro e angiogênese), havendo concomitantemente fenômenos 

de inflamação aguda (destruição), de reparação (tecido de granulação e fibrose), de resposta imune, 

mantendo-se equilíbrio entre hospedeiro e agente agressor. A inflamação crônica pode ser precedida 

por fase aguda, ou, mais frequentemente, ter desenvolvimento insidioso.  

58. Integridade da Pele, Prejudicada: Epiderme e/ou derme danificadas devido a procedimentos 

invasivos; fatores mecânicos, como forças de cisalhamento, perfuração, pressão; imobilidade física; 

pressão sobre saliência óssea; alterações no turgor da pele; circulação prejudicada; alteração na 

sensibilidade; ferida cirúrgica; umidade da pele; prurido; eritema; lesões na pele e imunodeficiência, 

caracterizadas por alteração das camadas da epiderme e/ou derme do corpo relacionada com 

elasticidade, textura e espessura, apresentando destruição de camadas da pele, invasão de estruturas do 

corpo e rompimento da superfície da pele (RAMALHO NETO, 2019).  

59. Pele, Seca: Associada a sinais de turgor da pele e elastose, indicando grandes alterações das 

estruturas da pele subjacentes à epiderme (aumento da extensibilidade da pele, fragmentação da 

elastina, atrofia das glândulas sebáceas e sudoríparas) que podem significar desidratação devido ao 

espessamento da pele (LUPI et al., 2011). 

60. Perfusão Tissular Periférica, Prejudicada: Processo Vascular: Circulação do sangue pelos 

tecidos periféricos para transporte do oxigênio, de líquidos e de nutrientes em nível celular, associada a 

temperatura e coloração da pele, diminuição do pulso arterial, mudanças na pressão arterial sanguínea, 

cicatrização de feridas e crescimento dos pelos do corpo (CIPE, 2019). 
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61. Processo do Sistema Imunológico, Prejudicado:  Processo Corporal: Complexo bioquímico 

que protege o corpo contra organismos patogênicos e outros corpos estranhos, criando barreiras locais e 

inflamação; a resposta imunológica humoral é especialmente eficaz contra invasões bacterianas e virais 

(CIPE, 2019). 

62. Prurido:  Percepção, Prejudicada: Sensação de formigamento irritante, sensação cutânea 

seguida de impulso para coçar a pele ou o couro cabeludo (CIPE, 2019).  

63. Regime de Imunização, Prejudicado: Plano terapêutico destinado a conferir ao organismo um 

estado de resistência, ou seja, de imunidade, contra determinadas enfermidades infecciosas, neste caso, 

associado a vacinas. 

64. Risco de Infecção: Suscetibilidade à invasão e multiplicação de organismos patogênicos que 

podem comprometer a saúde devido a lesão celular local, secreção de toxinas ou reação antígeno-

anticorpo, aumento da exposição a patógenos, defesas primárias e/ou secundárias inadequadas, 

podendo estar relacionada à desnutrição, enfermidades crônicas, procedimentos invasivos, ruptura 

prolongada de membranas amnióticas, vacinação inadequada, alteração na integridade da pele, 

alteração no peristaltismo, alteração no pH das secreções, imunossupressão, leucopenia, resposta 

inflamatória suprimida (RAMALHO NETO, 2019). 

65. Risco de Infecção Urinária: Risco de presença de agente infeccioso na urina, podendo ser 

causado por questões anatômicas, hormonais, relações sexuais e uso de fraldas.  

66. Risco de Integridade da Pele, Prejudicada: Suscetibilidade a alteração na epiderme e/ou 

derme que pode comprometer a saúde (NANDA, 2018). 

67. Risco de Trauma: Suscetibilidade a lesão física de início e gravidade súbitos que exige atenção 

imediata (NANDA, 2018). 

68. Risco de Úlcera de Pé Diabético: Fenômeno decorrente da complicação do Diabete mellitus, 

que gera perda de sensibilidade periférica tátil, térmica e dolorosa, podendo determinar lesões 

complexas nos pés e nos membros inferiores que, caso não sejam tratadas, podem levar à amputação do 

membro (CUBAS et al., 2013).  

69. Suscetibilidade a Infecção: Sensibilidade física a influências externas, neste caso, a infecções 

(MICHAELIS, 2020; CONDINO NETO, 2014).  

MODO FISIOLÓGICO/SENTIDOS 

70. Dor, Aguda: Experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão tissular real ou 

potencial, ou descrita em termos de tal lesão (International Association for the Study of Pain); início 

súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, com término antecipado ou previsível e com duração 

menor que 3 meses (NANDA, 2018).  
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71. Dor, Crônica: Experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão tissular real ou 

potencial, ou descrita em termos de tal lesão (International Association for the Study of Pain); início 

súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, constante ou recorrente, sem término antecipado ou 

previsível e com duração maior que 3 meses (NANDA, 2018).  

72. Dor Musculoesquelética: Dor: Sensação de dor originada nos músculos, nas articulações 

ósseas ou nos dentes; a sensação é normalmente descrita como profunda, pesada e dolorosa, ativada por 

movimentos de partes do corpo ou de todo o corpo, mas estando também presente em períodos de 

repouso (CIPE, 2019).  

73. Dor no Peito (ou Tórax): Sensação de dor ou desconforto, localizada na região anterior do 

tórax, podendo ser de causas musculoesqueléticas, gastrointestinais, cardíacas, psiquiátricas e 

pulmonares, algumas se destacando por seu caráter potencialmente fatal, como a dissecção aguda de 

aorta, o tromboembolismo pulmonar (TEP), o pneumotórax hipertensivo, o tamponamento cardíaco, a 

ruptura e a perfuração esofagiana (SANTOS; TIMERMAN, 2018). 

74. Percepção Sensorial, Prejudicada: Auditiva: Percepção auditiva se refere ao processo de 

construção da representação mental provocada por um estímulo sonoro, desde meros ruídos à música e 

à complexidade da fala. O termo “audição” se refere ao sentido, isto é, à capacidade fisiológica de 

receber como entrada o som proveniente do ambiente ao nosso sistema nervoso.  

75. Percepção Sensorial, Prejudicada: Visual: É a interpretação de certos estímulos visuais, onde 

a pessoa em questão obtém algum tipo de informação através dos seus olhos. 

76. Percepção Tátil, Prejudicada: Percepção tátil é a capacidade do ser humano de perceber 

através da pele as características de um objeto (forma, tamanho e textura), além de outras sensações 

como pressão, temperatura e dor, as quais, em conjunto, possibilitam a adequada relação com o 

ambiente e objetos, assim como a proteção e reação dos indivíduos a estímulos nocivos (SILVA; 

SILVA; BARBOSA, 2010). 

MODO FISIOLÓGICO/FLUIDOS E ELETRÓLITOS 

77. Edema Periférico: Retenção de líquidos corporais em espaços tissulares, caracterizada por 

intumescimento do tecido com acúmulo excessivo de líquidos de forma localizada ou generalizada; 

aumento da permeabilidade capilar; aumento na pressão hidrostática; presença, ou não, de depressão 

cutânea dura ou mole; ganho de peso; oligúria; diminuição da flexibilidade dos locais edemaciados; dor 

à palpação; aumento da circunferência abdominal, podendo o grau ser especificado por meio da escala 

em cruzes (de + a ++++) (RAMALHO NETO, 2019). 

78. Acidose Metabólica, Presente: Definida como níveis séricos de bicarbonato que são 

persistentemente menores que 22 mEq/L. Entre os desfechos adversos descritos estão a piora da saúde 
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óssea e muscular, hipercalemia, resistência à insulina, progressão da doença renal e aumento do risco 

de mortalidade (LEON; TANGRI, 2020). 

79. Débito Cardíaco, Prejudicado: Condição Cardíaca: Quantidade de sangue ejetada do 

ventrículo esquerdo, por minuto (CIPE, 2019). 

80. Desidratação: Desequilíbrio de Líquidos: Volume de líquidos diminuído, ou perda de líquidos 

corporais (CIPE, 2019). 

81. Função Cardíaca, Prejudicada: Volume de sangue bombeado pelo coração inadequado para 

atender às demandas metabólicas do organismo, podendo ser caracterizado por hipotensão arterial; 

taquicardia; redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo e direito (NANDA, 2018; RAMALHO 

NETO, 2019).  

82. Função Renal, Prejudicada: Perda gradativa da estrutura e função renal, resultando em perda 

progressiva das funções fisiológicas dos rins. O diagnóstico pode ser realizado por meio de exames 

laboratoriais rotineiros, como a dosagem de creatinina sanguínea e a taxa de filtração glomerular 

(MALTA et al., 2019).  

83. Hipervolemia:  Estado de retenção de líquidos isotônicos, caracterizado por alteração potencial 

na pressão sanguínea (normal a alta); taquisfigmia; ausculta cardíaca com terceira (B3) ou quarta bulha 

(B4), ou sopros; ansiedade; inquietação; dispneia, estertores úmidos, tosse; radiografia de tórax 

alterada; azotemia; ganho de peso em curto período; ascite; edema depressível sobre proeminências 

ósseas; edema periorbitário; saliva excessiva e espumosa; ingestão maior que a eliminação; hematócrito 

diminuído; balanço hídrico positivo; presença de linhas B à ultrassonografia pulmonar (RAMALHO 

NETO, 2019). 

84. Presença de Hiperfosfatemia:  Desequilíbrio de Eletrólitos – fósforo sérico (valores de 

referência de 3,5 a 5,5 mg/dL). A hiperfosfatemia na DRC é resultante de três fatores principais: a 

ingestão excessiva de P, a redução da depuração de P (renal e pelos métodos dialíticos) e o estado da 

remodelação óssea (alta ou baixa) (CARVALHO; CUPPARI, 2011).  

85. Presença de Hipernatremia:  Desequilíbrio de Eletrólitos – Hipernatremia é a concentração 

sérica de sódio > 145 mmol/L. Desenvolve-se a partir de um ganho de sódio ou pela perda de água 

livre, ou pela combinação desses fatores. Está sempre associada à hiperosmolalidade. Tem como 

sintomas: Letargia, Convulsões, Astenia, Irritabilidade, Coma (DUTRA et al., 2012).  

86. Presença de Hiperpotassemia:  Desequilíbrio de Eletrólitos – potássio sérico acima de 6,5 

mEq/L, com sintomas sugestivos de hipercalemia, como fraqueza muscular, paralisia flácida, 

palpitações ou parestesias e alterações eletrocardiográficas. Situação mais comum nos casos de 
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insuficiência renal crônica estágios 3 a 5, diálise, insuficiência renal aguda, insuficiência adrenal, 

hiperplasia adrenal congênita perdedora de sal, lesão tecidual por rabdomiólise, queimadura ou trauma 

extensos, síndrome de lise tumoral, estados hiperosmolares (como a cetoacidose diabética) e 

intoxicação digitálica (BARROS; ALBUQUERQUE; XAVIER, 2016).  

87. Presença de Hipocalcemia:  Desequilíbrio de Eletrólitos – Redução do cálcio sanguíneo 

abaixo do normal; as manifestações incluem reflexos tendinosos profundos hiperativos, sinal de 

Chvostek, cãibras musculares e abdominais, e espasmo carpopodálico (DECS, 2020). 

88. Presença de Hipofosfatemia:  A hipofosfatemia é geralmente considerada quando fosfato 

plasmático inorgânico tem concentração < 2,5 a 3,5 mg/dl. Pode resultar em manifestações clínicas 

que, na maioria das vezes, são clinicamente não expressivas. Contudo, ela pode produzir rabdomiólise 

aguda, disfunção hematológica, insuficiência respiratória, cardiopatia e alterações neurológicas 

(VIANA; BURGOS; SILVA, 2012).  

89. Pressão Arterial, Alterada: Diminuição ou aumento da força exercida pela circulação do 

sangue na parede dos vasos da circulação sistêmica e pulmonar, como também do coração, 

caracterizados por pressão arterial abaixo (pressão sistólica cai para valores maior ou igual a 90 

mmHg) ou acima dos parâmetros de normalidade (leituras diastólicas 90 mmHg e sistólicas 140 

mmHg), obtidas de modo invasivo ou não invasivo (RAMALHO NETO, 2019).  

90. Risco de Arritmia: Processo Cardíaco, Prejudicado: Variação do ritmo normal de contração 

atrial e ventricular do miocárdio (CIPE, 2019).  

91. Risco de Desequilíbrio de Eletrólitos: Suscetibilidade a mudanças nos níveis de eletrólitos 

séricos que podem comprometer a saúde (NANDA, 2018). 

92. Risco de Desequilíbrio de Volume de Líquidos: Suscetibilidade à diminuição do volume de 

líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular que pode comprometer a saúde (NANDA, 2018). 

93. Risco de Função Cardíaca, Prejudicada:  Processo do Sistema Circulatório: Suscetibilidade à 

diminuição do bombeamento de sangue pelo coração (CIPE, 2019). 

94. Risco de Hipervolemia: Suscetibilidade ao estado de retenção de líquidos isotônicos, 

caracterizado por alteração potencial na pressão sanguínea (normal a alta) (RAMALHO NETO, 2019). 

95. Risco para Pressão Arterial, Alterado: Processo o qual pode estar associado a fatores 

clássicos como genética, idade, sexo, etnia, excesso de peso, ingestão de sódio e potássio, 

sedentarismo, álcool e fatores socioeconômicos (BARROSO et al., 2020).  

96. Volume de Líquidos, Prejudicado: Diminuição do líquido intravascular, intersticial e/ou 

intracelular. Refere-se à desidratação, perda de água apenas, sem mudança no sódio (NANDA, 2018). 
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MODO FISIOLÓGICO/FUNÇÃO NEUROLÓGICA 

97. Aprendizagem, Prejudicada: Pensar: Processo de aquisição de conhecimento ou habilidade 

por meio de estudo, instrução, prática, treinamento ou experiência sistemáticos (CIPE, 2019).  

98. Cognição, Prejudicada: Processo Psicológico: Processo intelectual envolvendo todos os 

aspectos da percepção, do pensamento, do raciocínio e da memória (CIPE, 2019).  

99. Comunicação, Prejudicada: Comportamento Interativo: Dar ou trocar informação usando 

comportamentos verbais e não verbais, face a face, ou usando meios sincrônicos ou assincrônicos 

apoiados pela tecnologia (CIPE, 2019). 

100. Memória, Prejudicada: Processo Psicológico: Atos mentais pelos quais as sensações, 

impressões e ideias são estocadas e lembradas; registro mental, retenção e lembrança de experiência 

passada, conhecimento, ideias, sensações e pensamentos (CIPE, 2019). 

101. Vertigem Postural (Tontura):  Percepção, Prejudicada: Sensação de desmaio ou de 

incapacidade para manter o equilíbrio normal nas posições de pé ou sentada. Associada a confusão, 

náuseas e fraqueza (CIPE, 2019). 

MODO FISIOLÓGICO/FUNÇÃO ENDÓCRINA 

102. Automonitoramento da Glicose Sanguínea, Prejudicado: Método utilizado que envolve 

basicamente a coleta de amostra de sangue periférico, por meio de uma lanceta, a fim de preencher o 

campo destinado na fita eletrônica para a leitura em um glicosímetro, bastando para isso uma única 

gota. Contudo, é uma técnica que pode ser influenciada por motivos pessoais e de gestão de insumos 

(OLIVEIRA et al., 2018).  

103. Função do Sistema Endócrino, Prejudicada:  Processo do Sistema Regulatório prejudicado, 

onde a função do metabolismo, crescimento e desenvolvimento, função tecidual, função sexual, 

reprodução, sono e humor, entre outras, estão alteradas.  

104. Hiperglicemia:  Processo do sistema regulatório prejudicado, caracterizado por uma taxa de 

glicose sérica em jejum > 110 mg/dL, visando, entretanto, a uma glicemia-alvo menor ou igual a 180 

mg/dL (RAMALHO NETO, 2019).  

105. Hipoglicemia: Processo do sistema regulatório prejudicado, caracterizado por uma taxa de 

glicose sérica abaixo da faixa considerada normal, geralmente abaixo de 70 mg/dl, podendo apresentar 

tremedeira, nervosismo, ansiedade, suores, calafrios, irritabilidade, impaciência, confusão mental, 

delírio, taquicardia, tontura ou vertigem, fome, náusea, sonolência, visão embaçada, sensação de 

formigamento ou dormência nos lábios e na língua, dor de cabeça, fraqueza e fadiga, raiva ou tristeza, 

falta de coordenação motora, pesadelos, choro durante o sono, convulsões e inconsciência 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2020).  
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106. Hipovitaminose, Presente: Processo de Sistema Regulatório, Prejudicado: Condições de 

deficiência de uma ou mais vitaminas essenciais na dieta (CIPE, 2019). 

107. Risco para Glicose Sanguínea, Alterado: Processo associado a diminuição da tolerância à 

glicose ou glicose de jejum alterada, pressão alta, colesterol alto ou alterações na taxa de triglicérides 

no sangue; excesso de peso, principalmente associado a gordura abdominal, história familiar de 

diabetes, doenças associadas, como a doença renal crônica, diabetes gestacional, presença de ovários 

policísticos, diagnóstico de alguns distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia, depressão, transtorno 

bipolar; apneia do sono; e uso de glicocorticoides (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2020). 

MODO DE AUTOCONCEITO 

108. Autoimagem, Negativa: Alteração na concepção ou imagem mental de si mesmo. 

Caracterizada por comportamentos negativos em relação ao próprio corpo, à aparência e falta de 

aceitação de mudança real, com isso, o indivíduo não consegue se adaptar à sua nova condição de vida. 

Quando em nível elevado, chega a modificar comportamentos, prejudicando sua saúde física e mental 

(BESERRA, 2018). 

109. Adaptação, Prejudicada: Enfrentamento prejudicado para o gerenciamento de novas 

situações. Caracterizado pelo comprometimento na sua capacidade de ajustar-se à atual condição ou a 

uma nova situação de vida, pela negação, medo, raiva, culpa, entre outros (BESERRA, 2018). 

110. Angústia Espiritual: Angústia: Rompimento na crença pessoal sobre a vida; interrogações 

sobre o significado da vida, associadas a questionamentos sobre sofrimento, separação de laços 

religiosos ou culturais, alteração nas crenças ou sistemas de valor, sentimentos de sofrimento intenso e 

raiva contra a divindade (CIPE, 2019). 

111. Ansiedade: Emoção, Negativa: Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia (CIPE, 2019). 

112. Baixa Autoestima: Desenvolvimento de percepção negativa sobre o seu próprio valor em 

resposta a uma situação atual (NANDA, 2018). 

113. Choro, Presente: Comunicação: Ações voluntárias ou involuntárias, variando de lágrimas a 

soluços, em resposta à dor, medo ou processo de luto (CIPE, 2019). 

114. Comportamento, Agressivo: Comportamento, Prejudicado: Ação ou atitude brutal, arrogante, 

expressa verbalmente, fisicamente ou simbolicamente (CIPE, 2019). 

115. Condição Espiritual, Prejudicada: Estado de sofrimento relacionado à capacidade 

prejudicada de experimentar significado na vida por meio de conexões consigo mesmo, com os outros, 

com o mundo ou com um poder maior (NANDA, 2018). 

116. Crença de Saúde, Conflituosa: Crenças são noções e significados que o indivíduo tem a 
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respeito do mundo, são filtros por meio dos quais o indivíduo interpreta um estímulo e, com base nessa 

interpretação, direciona ou prioriza suas ações (COELHO et al., 2016).  

117. Crença Espiritual, Conflituosa: Crença: Convicção pessoal e disposição para manter e 

abandonar ações, levando em conta princípios de vida que invadem, integram e transcendem a natureza 

biológica e psicossocial (CIPE, 2019). 

118. Desempenho Sexual, Prejudicado: Processo do Sistema Reprodutivo: Capacidade para 

participar em relação sexual e, nos homens, para ejacular (CIPE, 2019). 

119. Desesperança: Ausência de esperança onde um indivíduo se encontra em desespero e não 

enxerga alternativas ou escolhas pessoais disponíveis ou, quando as enxerga, é incapaz de mobilizar 

energias a seu favor. Caracterizada por sentimentos de tristeza e melancolia (BESERRA, 2018). 

120. Dificuldade de Enfrentamento da Doença: Atitude: Gerenciar o estresse e ter um senso de 

controle e de conforto psicológico aumentado, associado ao processo da doença (CIPE, 2019). 

121. Estigma: Crença, Prejudicada: Prática de associar descrédito ou vergonha a outros, devido à 

presença de um fator marcante; frequentemente associado a doença mental, incapacidade (ou limitação) 

física, religião ou histórico de comportamento criminal (CIPE, 2019). 

122. Estresse:  Condição, Prejudicada: Sentimento de estar tenso e ansioso, de tal modo a estar 

incapaz de funcionar apropriadamente, tanto física como mentalmente; sentimento de desconforto, 

associado a experiências desagradáveis, a dor e a sentimento de estar física e mentalmente cansado; 

distúrbio no estado físico e mental de um indivíduo (CIPE, 2019). 

123. Falta de Resiliência: Privação da capacidade de rápida adaptação ou recuperação 

(MICHAELIS, 2020). 

124. Humor, Deprimido:  Sensação de tristeza, autodesvalorização e sentimento de culpa (DEL 

PORTO, 1999). 

125. Ideação Suicida:   Refere-se à conduta da pessoa que busca se ferir ou se matar. A ideação 

suicida faz parte do espectro do comportamento suicida, que inclui ainda o planejamento para suicídio, 

tentativa de suicídio e o suicídio em si (VELOSO et al., 2019).  

126. Medo da Morte:  Medo da própria extinção e da interrupção de sonhos para o futuro, podendo 

gerar, na pessoa, sentimento de impotência por não se poder evitar a morte (TADA; KOVACS, 2007).  

127. Medo de Abandono: Emoção, Negativa: Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia, devido a 

causa conhecida ou desconhecida, acompanhado às vezes de luta psicológica ou resposta de fuga, e, 

neste caso, é associado ao ato ou efeito de desistir, renunciar, deixar para trás; afastamento, desistência, 

renúncia (CIPE, 2019; MICHAELIS, 2020). 
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128. Medo de Representar uma Carga para os Outros:  Caracteriza-se uma experiência de fardo a 

carregar descrita por mudanças negativas no cotidiano relacionadas ao processo de cuidado, 

implementação de hábitos e maiores responsabilidades (CARDOSO et al., 2012). 

129. Processo de Luto, Disfuncional:  Emoção: Sentimentos de enorme tristeza associados a 

significativa perda e morte, real ou antecipada; choque e descrença (Fase de choque); exaustão, cansaço 

intenso e letargia, angústia mental, reações de aflição e expressão do luto, choro ou soluços, alarme, 

descrença, negação, raiva (Fase de reação); ajustamento, aceitação, reorientação, expressão de 

sentimentos de perda, aceitação da realidade da perda, ausência de estresse somático, expressão de 

expectativas positivas sobre o futuro (Fase de aceitação) (CIPE, 2019). 

130. Risco de Insatisfação com a Atenção à Saúde: Sensação agradável que sentimos quando as 

coisas correm de acordo com nossa vontade; alegria, contentamento, prazer (MICHAELIS, 2020).  

131. Sofrimento: Emoção, Negativa: Sentimentos prolongados de grande tristeza, associados a 

martírio e à necessidade de tolerar situações devastadoras, como sintomas físicos crônicos, a exemplo 

de dor, desconforto ou lesão; estresse psicológico crônico, má reputação ou injustiça (CIPE, 2019). 

132. Tristeza: Emoção, Negativa: Sentimentos de pesar, melancolia associada a falta de energia 

(CIPE, 2019). 

MODO DE FUNÇÃO NA VIDA REAL 

133. Abuso de Álcool (ou Alcoolismo): Abuso de Substância: Uso indevido de álcool, que pode ser 

prejudicial à saúde e causar dependência, caracterizado pela falta de controle sobre o uso de álcool 

apesar das consequências adversas e distorções no pensamento, comportamentos sugestivos de 

embriaguez ou abstinência, negação notável e/ou relato de uso por parte do paciente ou de familiares 

(BESERRA, 2018). 

134. Abuso de Tabaco (ou de Fumo): Abuso de Substância: Uso indevido de tabaco (ou de fumo) 

(CIPE, 2019). 

135. Aceitação do Estado de Saúde, Prejudicada: Enfrentamento: Reduzir ou eliminar barreiras, 

apreensões ou tensões (CIPE, 2019).  

136. Adesão ao Regime Medicamentoso, Parcial: Condição, Positiva: Ação iniciada pela própria 

pessoa para promover o bem-estar, a recuperação e a reabilitação, seguindo as orientações sem se 

desviar e estando devotada a um quadro de ações ou comportamentos. Em concordância com o regime 

terapêutico, toma os medicamentos como orientado, muda comportamentos para melhor, apresenta 

sinais de melhora, busca os medicamentos na data devida e demonstra internalização do valor de 

comportamentos de cuidado com a saúde, assim como da obediência às instruções relativas ao 

tratamento. (A adesão é frequentemente associada a apoio familiar e de outros significativos, 
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conhecimento sobre medicamentos e processo de doença, motivação pessoal ou relacionamento com 

profissional de saúde.)  (CIPE, 2019). 

137. Autocontrole Ineficaz da Saúde: Volição: Disposição para cuidar do que é necessário para 

manter-se, conservar-se ativo, e para lidar com as necessidades básicas, individuais e essenciais, e com 

as atividades da vida (diária) (CIPE, 2019).  

138. Baixo Comparecimento a Consulta de Acompanhamento (ou Consulta Subsequente): 

Situação de pessoa(s) em um certo momento ou período; conjuntura, neste caso, ao comparecer a 

consulta (MICHAELIS, 2020). 

139. Baixo Conhecimento em Saúde: Conhecimento: Consciência (ou cognição) dos problemas 

comuns de saúde, práticas saudáveis e serviços de saúde disponíveis; capacidade para reconhecer sinais 

e sintomas de doenças e para compartilhar a informação com os outros significativos (CIPE, 2019).  

140. Capacidade para Executar Atividade de Lazer, Prejudicada: Capacidade para Executar 

Atividade Recreacional (CIPE, 2019). 

141. Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime Medicamentoso, Prejudicada:  Poder, 

aptidão ou possibilidade de fazer ou produzir qualquer coisa; competência, habilidade, neste caso, de 

manejar o regime medicamentoso (MICHAELIS, 2020). 

142. Capacidade para Preparar Alimentos, Prejudicada: Poder, aptidão ou possibilidade de fazer 

ou produzir qualquer coisa; competência, habilidade, neste caso, de preparar alimentos (MICHAELIS, 

2020). 

143. Capacidade para Vestir-se e Arrumar-se (Cuidar da Aparência Externa), Prejudicada: 

Capacidade: Pôr ou tirar roupas apropriadas (CIPE, 2019). 

144. Déficit de Autocuidado: Capacidade de desempenhar atividades para cuidar do próprio corpo e 

das funções corporais (NANDA, 2018).  

145. Desempenho de Papel, Prejudicado: Padrão de comportamento e autoexpressão que não 

combina com o contexto, as normas e as expectativas do ambiente (NANDA, 2018). 

146. Dificuldade com Regime Medicamentoso, Complexo: Padrão de regulação e integração à 

vida diária de um regime terapêutico para tratamento de doenças e suas sequelas que é insatisfatório 

para alcançar metas específicas de saúde, no caso, o regime medicamentoso (NANDA, 2018). 

147. Expectativa sobre o Tratamento, Irrealista: Crença daquele que não tem uma percepção 

adequada real da realidade (MICHAELIS, 2020). 

148. Falta de Conhecimento sobre Regime de Líquidos:  Condição: Conteúdo específico de 

pensamento, fundamentado em sabedoria adquirida, ou em informação ou habilidades aprendidas, 
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cognição e reconhecimento da informação (CIPE, 2019). 

149. Falta de Conhecimento sobre Regime Dietético: Condição: Conteúdo específico de 

pensamento, fundamentado em sabedoria adquirida, ou em informação ou habilidades aprendidas, 

cognição e reconhecimento da informação (CIPE, 2019). 

150. Falta de Conhecimento sobre Regime Medicamentoso:  Condição: Conteúdo específico de 

pensamento, fundamentado em sabedoria adquirida, ou em informação ou habilidades aprendidas, 

cognição e reconhecimento da informação (CIPE, 2019). 

151. Não Adesão ao Regime Dietético: Condição, Prejudicada: Não seguimento ou não 

conformação ao regime, no caso dietético (CIPE, 2019). 

152. Não Adesão ao Regime Terapêutico: Condição, Prejudicada: Não seguimento ou não 

conformação ao regime terapêutico (CIPE, 2019). 

153. Negação sobre a Severidade da Doença: Processo de Enfrentamento, Prejudicado: Evitar ou 

não reconhecer o conhecimento ou significado de um evento, a fim de minimizar a ansiedade ou 

conflito (CIPE, 2019).  

154. Papel de Esposa(o), Prejudicado: Papel de Membro da Família (CIPE, 2019). 

155. Papel de Mãe, Prejudicado: Papel Parental: Interagir de acordo com as responsabilidades de 

ser mãe; internalizar expectativas de membros da família, amigos e sociedade em relação aos 

comportamentos próprios ou impróprios do papel de gestantes e mães (CIPE, 2019). 

156. Papel de Paciente, Prejudicado: Papel de Indivíduo (CIPE, 2019). 

157. Papel de Pai, Prejudicado: Papel Parental: Desempenhar (com sucesso) as responsabilidades 

de ser a figura masculina na família, de acordo com o grupo social e a cultura (CIPE, 2019). 

158. Papel de Segurança, Prejudicado: Papel: Estar seguro, livre de perigo, risco ou lesão (CIPE, 

2019). 

159. Papel de Trabalho, Prejudicado: Papel de Processo: Interagir de acordo com as 

responsabilidades das tarefas para trabalhar; comportamentos esperados de estar empregado, em 

concordância com os requerimentos do trabalho; internalização das expectativas de empregadores e 

empregados, colegas, organizações e sociedade com relação a um comportamento próprio ou impróprio 

do papel no trabalho (CIPE, 2019).  

160. Papel Familiar, Prejudicado:  Atribuições ou funções que alguém tem em uma organização, 

na sociedade, neste caso, ligadas por laços de parentesco (MICHAELIS, 2020).  

161. Problema de Continuidade do Cuidado:  Assistência à saúde oferecida continuamente desde 

o contato inicial, seguindo o paciente durante todas as fases do atendimento (DECS, 2020). 

MODO DE INTERDEPENDÊNCIA 
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162. Acesso a Tratamento, Prejudicado:  A utilização dos serviços de saúde de forma apropriada 

em momentos convenientes (MENDES, 2016).  

163. Capacidade Familiar para Gerenciar o Regime, Prejudicada: Poder, aptidão ou 

possibilidade de fazer ou produzir qualquer coisa; competência, habilidade, no caso, o regime 

terapêutico de seu ente querido. 

164. Comunicação entre Equipe Interprofissional e Indivíduo, Prejudicada: Recurso que 

permite ao profissional de saúde estabelecer relacionamento interpessoal com os indivíduos, ajudando-

os na sua recuperação e superação de situações traumáticas (SANTOS et al., 2015). 

165. Comunicação Familiar, Prejudicada: Comunicação que se estabelece diretamente entre um 

conjunto de pessoas, em geral ligadas por laços de parentesco, que podem viver sob o mesmo teto 

(MICHAELIS, 2020).  

166. Condição Social, Prejudicada: Posição social que uma pessoa ocupa em relação a outras 

pessoas dentro de uma sociedade. 

167. Estresse do Cuidador: Condição, Prejudicada – Sentimento de estar tenso e ansioso, de tal 

modo a estar incapaz de funcionar apropriadamente, tanto física como mentalmente; sentimento de 

desconforto, associado a experiências desagradáveis, a dor e a sentimento de estar física e mentalmente 

cansado; distúrbio no estado físico e mental de um indivíduo (CIPE, 2019). 

168. Falta de Acesso a Transporte: Ingresso a qualquer veículo utilizado para transportar pessoas.  

169. Falta de Apoio Familiar: Ausência de sustentação do indivíduo por parte da família 

(NÓBREGA et al., 2018).  

170. Falta de Apoio Social: Relações interpessoais em que há existência ou disponibilidade das 

pessoas para confiar, demonstrar preocupação com o outro, valorizar, comunicar-se, ajudar, assistir 

com os recursos disponíveis (FONSECA; MOURA, 2008).  

171. Falta de Confiança na Equipe Interprofissional: Emoção – Sentimento de confiança, crença 

na bondade, força e confiabilidade de outras pessoas (CIPE, 2019).   

172. Isolamento Social: Estado negativo de estabelecimento de barreiras na interação entre a pessoa 

e a sociedade, percebida como imposta pelos outros ou por escolha do próprio indivíduo, em que há 

uma quantidade insuficiente ou uma qualidade ineficaz de troca social. Caracterizado pelo desejo de 

estar sozinho, por sentir-se diferente dos outros, ser excluído, melancolia, insignificância, vazio, 

retraimento, baixa autoestima, solidão, pela insegurança em público, pela insatisfação com o 

envolvimento social e/ou pelo relato familiar de mudança na interação (BESERRA, 2018). 

173. Processo de Tomada de Decisão Familiar, Prejudicado: Cognição – Processos mentais para 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

O procedimento para o desenvolvimento das definições conceituais foi pautado 

por artigos científicos, estudos que se apoiaram na CIPE®, além de livros da área de 

Saúde e Enfermagem, sem restrição temporal, devido ao fato de que essas definições 

poderiam ser ajustadas pelos avaliadores durante a validação de conteúdo.   

As definições conceituais elaboradas, somadas aos demais suportes da literatura 

e da prática cotidiana, possibilitaram a construção de 385 enunciados de intervenções de 

enfermagem para pessoas com doença renal crônica em tratamento conservador, de 

acordo com os modos adaptativos (Quadro 23). 

 

 

 

determinar o curso de uma ação, tendo por base informação relevante, consequências potenciais de 

cada alternativa e recursos (CIPE, 2019). 

174. Processo Familiar, Prejudicado: Processo – Interações contínuas ou padrões de 

relacionamento entre os membros da família. 

175. Risco de Enfrentamento Familiar, Prejudicado: Comportamento familiar ineficaz para 

enfrentar a doença, gerenciar o estresse e ter um senso de controle e de conforto psicológico. 

Caracterizado por habilidades insuficientes para a resolução de problemas e incapacidade de lidar com 

a situação (BESERRA, 2018). 

176. Risco de Violência:  Comportamento Agressivo – Demonstração brutal de ações ou uso 

injustificado de força ou poder, com o propósito de lesar ou causar dano, maltratar ou atacar. Ataque 

violento, abusivo, ilegal, ou ações culturalmente proibidas em relação aos outros; estado de luta ou 

conflito por poder (CIPE, 2019). 

177. Satisfação Conjugal, Prejudicada: Condição – Contínuo preenchimento dos desejos, emoções 

gratificadas; ou ratificação entre parceiros conjugais ou casais, em uma família (CIPE, 2019). 

178. Socialização, Prejudicada: Comportamento Interativo – Troca social mútua; participação em 

atividades sociais (CIPE, 2019). 

179. Solidão: Emoção, Negativa: Sentimentos de falta de pertencimento, isolamento emocional, 

sentimento de ser excluído, sentimento de melancolia e tristeza associado a falta de companhia, 

simpatia e amizade, acompanhado de sentimentos de insignificância, vazio, afastamento (ou 

retraimento), baixa autoestima (CIPE, 2019). 
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Quadro 23 - Enunciados de intervenções de enfermagem construídos de acordo com os 

modos adaptativos. Niterói, 2021 

Intervenções de Enfermagem para pessoas com doença renal crônica em tratamento 

conservador 

MODO FISIOLÓGICO 

Oxigenação (n = 8) 

1. Examinar condições pulmonares; 

2. Auscultar os sons respiratórios, observando áreas de ventilação diminuídas ou ausentes e a 

presença de ruídos adventícios; 

3. Monitorizar ruídos respiratórios, tais como sibilos e roncos; 

4. Comparar com valores prévios da frequência respiratória; 

5. Observar valores na oximetria de pulso se < 90%; 

6. Observar início, característica e duração da tosse; 

7. Regular a ingestão de líquidos para otimizar o equilíbrio de líquidos; 

8. Anotar movimentos do tórax, observando simetria, uso de músculos acessórios e retrações 

musculares, supraclaviculares e intercostais. 

Nutrição (n = 21) 

9. Avaliar dados antropométricos; 

10. Investigar queixas acerca da alimentação; 

11. Questionar sobre a deglutição: a localização, tipos de alimentos/líquidos que são mais 

difíceis, se progressiva ou intermitente, fatores de melhora (ex.: ingestão de água durante as 

refeições), início e duração dos sintomas e capacidade de tossir; 

12. Observar se paciente usa prótese dentária, que deve estar bem fixada; 

13. Diminuir o tamanho dos utensílios e adaptar utensílios (ex.: colheres de sobremesa, 

pratos antiderrapantes); 

14. Orientar quanto à necessidade de uma rotina diária de cuidado oral;  

15. Orientar a pessoa a escovar os dentes, as gengivas e a língua;  

16. Encorajar os usuários de dentadura a escovarem as gengivas e a língua e a enxaguarem 

a cavidade oral diariamente;  

17. Recomendar uma alimentação saudável;  

18. Providenciar as consultas dentárias; 

19. Ofertar alimentos saudáveis, como frutas, verduras e legumes, evitando o consumo de 

alimentos industrializados; 

20. Limitar líquidos durantes as refeições;  

21. Investigar preferências alimentares da pessoa; 

22. Registrar aceitação da dieta; 

23. Monitorar as mucosas, a turgescência da pele; 

24. Avaliar ingesta hídrica insuficiente; 

25. Pesar diariamente e monitorar tendências; 

26. Monitorizar estado de hidratação (por exemplo: membranas mucosas úmidas, 

adequação dos pulsos e pressão sanguínea ortostática), como apropriado; 

27. Orientar pessoa obesa a prevenir hipertensão por meio de dieta, exercícios, entre outras 

medidas; 

28. Acompanhar a evolução de dados do paciente: peso em todas as consultas;  

29. Orientar o hipertenso sobre as medidas de redução do peso. 

Eliminação (n = 32) 

30. Registrar a frequência e características das evacuações; 

31. Estimular a deambulação; 
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32. Registrar a frequência e características da urina; 

33. Estabelecer, juntamente com o serviço de nutrição, dieta constipante; 

34. Estimular a ingestão de água, caso possa; 

35. Avaliar ingesta hídrica e dietética; 

36. Investigar controle intestinal; 

37. Orientar a pessoa a beber bastante líquido (média de 2 litros por dia), caso não haja 

nenhuma contraindicação; 

38. Instruir a pessoa a evitar reter a urina, urinando sempre que tiver vontade; 

39. Incentivar a pessoa a manter-se sempre com uma higiene pessoal adequada; 

40. Orientar a higiene da região perianal após as evacuações, caso não seja possível fazer a 

limpeza adequadamente; 

41. Evitar o uso indiscriminado de antibióticos, sem indicação médica; 

42. Evitar o uso de absorventes internos, caso as pacientes ainda estejam menstruando; 

43. Reduzir as barreiras ambientais; 

44. Auxiliar a pessoa e sua percepção e adaptação de ser incontinente; 

45. Refletir sobre associações da incontinência urinária e envelhecimento; 

46. Prevenir quedas associadas ao aumento da frequência de micção por uso de diuréticos 

por pacientes hipertensos; 

47. Fortalecer a musculatura do assoalho pélvico; 

48. Identificar os riscos para o desenvolvimento de obstipação; 

49. Investigar ingesta insuficiente de água; 

50. Questionar dor ao urinar; 

51. Avaliar sinais de hipovolemia, como sangramentos, diarreias, vômitos e outras perdas; 

52. Averiguar sinais de baixo débito cardíaco; 

53. Investigar baixa ingestão alimentar; 

54. Procurar sinais de desidratação e má perfusão tecidual; 

55. Avaliar exame de urina; 

56. Avaliar o exame de urina de 24 horas; 

57. Avaliar exames laboratoriais; 

58. Observar e registrar dados sobre o vômito quanto a cor, consistência, presença de 

sangue e horários; 

59. Monitorar exames laboratoriais, atentando para distúrbios eletrólitos; 

60. Administrar medicação antiemética conforme prescrição médica; 

61. Promover o repouso adequado para facilitar o alívio da náusea e vômito. 

Atividade e Repouso (n = 26) 

62. Caminhar e ficar de pé, se for possível; 

63. Analisar o tipo e a fonte da dor ao selecionar uma estratégia para seu alívio; 

64. Selecionar e implementar uma variedade de medidas (p.ex.: farmacológica, não 

farmacológica, interpessoais) para facilitar o alívio da dor, quando adequado; 

65. Monitorar a satisfação da pessoa com o controle da dor, a intervalos específicos; 

66. Explicar à família as causas da fadiga; 

67. Identificar fatores que desencadeiam a fadiga; 

68. Auxiliar a pessoa nas atividades (alimentação e higiene);  

69. Orientar o acompanhante para deixar a pessoa em repouso. 

70. Orientação da prática de atividade física, a qual gera benefícios e o aumento da massa 

muscular, evitando a sarcopenia; 

71. Supervisionar polifarmácia e a subprescrição de medicamentos; 

72. Reforçar uma alimentação saudável, principalmente no que tange à suplementação 

proteico-energética; 
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73. Incentivar mudanças no estilo de vida; 

74. Implementar medidas de conforto; 

75. Promover a realização de atividade e repouso; 

76. Incorporar as atividades da vida diária ao protocolo de exercícios, se apropriado; 

77. Empregar as atividades motoras que exijam atenção e uso dos dois lados do corpo; 

78. Incentivar exercícios físicos; 

79. Promover medidas de relaxamento; 

80. Realizar periodicamente revisão e ajuste da prescrição de medicamentos que aumentam 

o risco de queda; 

81. Verificar o uso de diuréticos, laxantes; 

82. Avaliar risco de quedas decorrente de fatores psicológicos ou psiquiátricos, sempre que 

necessário; 

83. Solicitar avaliação de farmacêutico quando houver dúvidas quanto ao risco aumentado 

devido ao uso de medicamentos; 

84. Avaliar padrão de sono; 

85. Investigar costumes de horários de sono; 

86. Avaliar prescrição médica acerca de medicamentos que podem alterar o sono e 

provocar sonolência; 

87. Questionar sobre interrupções do sono. 

Proteção (n = 18) 

88. Registrar no prontuário as alergias; 

89. Orientar a pessoa a sempre citar suas alergias; 

90. Avaliar prescrição médica a fim de avaliar interações medicamentosas; 

91. Investigar a evidência de retorno venoso prejudicado ou estase venosa;  

92. Manter a extremidade edemaciada elevada acima no nível do coração, sempre que 

possível; 

93. Manter a hidratação da pele; 

94. Identificar sinais como pele fria, edema e congestão pulmonar;  

95. Manter membros aquecidos e higienizados para reduzir risco de lesões;  

96. Observar pulso periférico;  

97. Avaliar indicadores bioquímicos; 

98. Avaliar junto à equipe médica tratamento tópico; 

99. Monitorar áreas de vermelhidão e ruptura da pele;  

100. Monitorar ressecamento e umidade excessivos da pele;  

101. Monitorar a cor da pele;  

102. Monitorar a temperatura da pele; 

103. Orientar a não utilizar medicamentos sem receita médica; 

104. Incentivar a ingestão hídrica diária adequada; 

105. Observar o volume e as características da sua urina. 

Sentidos (n = 16) 

106. Evitar ambientes com muito barulho; 

107. Utilizar medidas de proteção contra ruídos; 

108. Orientar quanto a se afastar das atividades;  

109. Incentivar o repouso em ambiente com pouca luminosidade e silêncio; 

110. Realizar um levantamento abrangente da dor de modo a incluir o local, as 

características, o início/duração, a frequência, a qualidade, a intensidade ou a gravidade da dor 

e os fatores precipitantes; 

111. Assegurar à pessoa os cuidados precisos de analgesia; 

112. Avaliar com a pessoa e a equipe de cuidados de saúde a eficácia de medidas de 



156 

 

controle da dor que tenham sido utilizadas; 

113. Encorajar o monitoramento da própria dor e a interferir adequadamente; 

114. Colaborar com a pessoa, com as pessoas significativas e com outros profissionais da 

saúde na seleção e implementação de medidas não farmacológicas de alívio da dor, quando 

adequado; 

115. Avaliar necessidade de avaliação neurológica; 

116. Promover o uso do medicamento prescrito; 

117. Controlar doenças de base; 

118. Discutir medidas para evitar acidentes no domicílio; 

119. Encaminhar para o serviço de Otorrino; 

120. Encaminhar para serviço de Oftalmologia; 

121. Averiguar causas para a perda da sensibilidade. 

Fluidos e Eletrólitos (n = 39) 

122. Orientar quanto ao uso de diuréticos e de anti-inflamatórios; 

123. Educar quanto à ingestão excessiva de alimentos e bebidas ricos em purina; 

124. Dosar HCO3; 

125. Estimular mudança dietética com frutas e legumes; 

126. Observar hipercalemia; 

127. Acompanhar creatinina sérica a cada consulta; 

128. Controlar volume de líquidos ganho; 

129. Incentivar alimentação saudável; 

130. Averiguar a administração prolongada de diuréticos; 

131. Solicitar eletrocardiograma; 

132. Revisar uso de medicamentos; 

133. Avaliar função renal; 

134. Avaliar ingestão de sódio; 

135. Investigar perda de água em grande quantidade (em situações de febre, diarreia, 

diabetes insípida, diabetes, infecções respiratórias e uso de diuréticos); 

136. Orientar o hipertenso no dia da consulta de enfermagem;  

137. Orientar o hipertenso a buscar ajuda na presença de sinais e sintomas da hipertensão 

arterial;  

138. Orientar a pessoa sobre o tratamento medicamento e não medicamentoso;  

139. Orientar a pessoa sobre mudança do estilo de vida;  

140. Orientar a pessoa para hábitos de alimentação saudável; 

141. Avaliar dosagem de cálcio sérico e cálcio ionizado, fósforo, PTH, calcitriol; 

142. Avaliar reposição de cálcio com a equipe médica; 

143. Pesquisar sobre o uso de medicamentos para hipertensão;   

144. Pesquisar sobre uso de superdosagem da medicação;  

145. Encaminhar o hipertenso para avaliação da medicação; 

146. Avaliar hipervolemia; 

147. Fortalecer as recomendações nutricionais específicas para a ingestão de proteína, 

carboidratos, calorias, lipídeos, sódio, potássio e fósforo; 

148. Avaliar a necessidade de uso de medicação de emergência;  

149. Informar a pessoa dos valores normais da pressão arterial;  

150. Verificar condições de hidratação do paciente (mucosas, edema, pulso e frequência 

cardíaca); 

151. Monitorar níveis de eletrólitos séricos; 

152. Identificar possíveis causas dos desequilíbrios eletrolíticos;  

153. Monitorar náuseas, vômitos e diarreia; 
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154. Identificar tratamentos capazes de alterar o estado eletrolítico, como drenagem 

gastrointestinal, diuréticos, anti-hipertensivos e bloqueadores do canal de cálcio;  

155. Administrar eletrólitos suplementares prescritos, se apropriado;  

156. Orientar o uso de escova de dente macia ou escova de espuma; 

157. Buscar por sintomas de uremia; 

158. Avaliar o controle do tratamento medicamentoso;  

159. Avaliar necessidade de hidratação; 

160. Encaminhar ao serviço de Nutrição para a adequação do regime dietético. 

Função Neurológica (n = 13) 

161. Avaliar a função cognitiva guiada pelo miniexame do estado mental; 

162. Avaliar estado mental, nível de desenvolvimento e capacidade cognitiva; 

163. Avaliar o estado psicológico; 

164. Avaliar a comunicação sobre os cuidados do tratamento conservador;  

165. Averiguar a aprendizagem cognitiva da pessoa quanto à sua saúde;  

166. Avaliar barreiras na comunicação no cotidiano da pessoa;  

167. Ouvir a pessoa e família atentamente e responder de modo simples e compreensível; 

168. Garantir que a pessoa compreenda as orientações fornecidas acerca do seu estado de 

saúde;  

169. Permitir que a pessoa evidencie suas expectativas acerca da sua condição de saúde; 

170. Instituir medidas que proporcionem a memorização do tratamento da pessoa; 

171. Questionar o exato momento da vertigem; 

172. Avaliar se houve perda da consciência na vertigem; 

173. Identificar sinais e sintomas antes da vertigem. 

Função Endócrina (n = 19) 

174. Incentivar a higiene das mãos antes e depois da mensuração; 

175. Educar quanto aos materiais perfurocortantes e seu descarte; 

176. Orientar quanto à calibração do aparelho e cuidados gerais; 

177. Retirar dúvidas existentes; 

178. Orientar sobre o tratamento da hipertensão e diabetes;  

179. Orientar sobre as complicações da diabetes; 

180. Orientar sobre a mudança do estilo de vida;  

181. Pesquisar sobre o regime da alimentação;  

182. Orientar sobre as complicações da Hiperglicemia; 

183. Avaliar obesidade, sobrepeso, sedentarismo e consumo elevado de carboidratos 

refinados; 

184. Averiguar doença hepática gordurosa não alcoólica, hiperuricemia, insuficiência 

cardíaca, alterações cognitivas e câncer, pois estão algumas vezes associados à resistência à 

insulina; 

185. Avaliar os exames de glicemia;  

186. Pesquisar sobre o regime de alimentação;  

187. Orientar sobre as complicações da Hipoglicemia. 

188. Acompanhar evolução de dados do paciente: peso em todas as consultas;  

189. Orientar sobre as medidas de redução do peso;  

190. Calcular IMC nas consultas; 

191. Avaliar controle insuficiente do diabetes; 

192. Avaliar sinais de hiperglicemia e de hipoglicemia. 

MODO DE AUTOCONCEITO (n = 88) 

193. Identificar o sofrimento;  

194. Avaliar expressão de culpa;  
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195. Estabelecer integração com pessoas significativas;  

196. Avaliar distúrbio no sistema de crenças ou relação com Deus;  

197. Avaliar expressão de raiva ou desespero; 

198. Aconselhar sobre ansiedade; 

199. Avaliar as expectativas da pessoa; 

200. Obter dados sobre ansiedade; 

201. Ouvir queixas que possibilitam a ansiedade; 

202. Acreditar na capacidade da pessoa e no poder das suas intervenções; 

203. Elogiar aos pequenos ganhos; 

204. Estimular a autoconfiança; 

205. Estimular a independência; 

206. Ajudar a pessoa a adaptar-se às suas incapacidades; 

207. Ouvir atentamente as expectativas da pessoa;  

208. Definir atividades para seu autocuidado; 

209. Reconhecer situações em que a pessoa possa autogerir seu tratamento; 

210. Avaliar relações familiares;  

211. Avaliar nível de escolaridade; 

212. Questionar dúvidas; 

213. Reforçar presença nas consultas; 

214. Ofertar auxílio quando necessário; 

215. Adaptar, se necessário, os modos de ações educativas prestadas na consulta; 

216. Manter respeito e deixar a pessoa discursar sobre seus motivos; 

217. Avaliar ajuda de outros profissionais para melhor manejo da situação; 

218. Promover boa interação;  

219. Avaliar emoções e sentimentos atuais; 

220. Avaliar se algum sinal ou sintoma esteja associado ao desconforto; 

221. Criar um ambiente seguro para a pessoa; 

222. Despertar sentimentos de esperança; 

223. Contribuir para redução de fatores estressantes e aumento da qualidade de vida; 

224. Incentivar práticas espirituais que proporcionem conforto à pessoa; 

225. Conhecer os valores da religião para a pessoa; 

226. Questionar os motivos para sua crença desmotivada; 

227. Promover medidas para a integração da religião e cuidados em saúde; 

228. Praticar empatia; 

229. Valorizar os sintomas emocionais da pessoa; 

230. Reconhecer as perspectivas do futuro da pessoa; 

231. Identificar motivos que levam a dificuldade do seguimento; 

232. Avaliar insatisfação no tratamento; 

233. Avaliar insatisfação com o atendimento prestado, independente de quem o realizou; 

234. Promover medidas multiprofissionais que contribuam para melhora da imagem 

corporal; 

235. Avaliar medidas possíveis para melhora da imagem corporal na comunidade; 

236. Compartilhar junto à equipe de Fisioterapia e Educação Física possíveis medidas para a 

realização de exercícios físicos; 

237. Promover trabalho biopsicossocial com a pessoa e família; 

238. Envolver o parceiro sexual no tratamento; 

239. Ensinar a definição do termo “sexualidade” e estimulá-lo a aumentar expressões de 

carinho e formas alternativas de sentir prazer que não exijam penetração; 

240. Conhecer a realidade e expectativas quanto à atividade sexual da pessoa e propor 
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soluções e tratamentos específicos para cada caso; 

241. Fornecer informações sobre o tratamento que sejam adequadas para cada paciente, 

considerando o nível cultural de cada um e o quanto a pessoa deseja ser informada; 

242. Educar o paciente e seu parceiro sobre sexualidade; 

243. Avaliar a percepção de seu próprio corpo, sua imagem corporal, seus pensamentos, 

sentimentos e comportamentos sexuais, seu relacionamento sexual (parceria, casal, família) e 

seu contexto social e sexual, tais como cultura e normas sexuais; 

244. Incentivar o paciente a expor suas dúvidas, medos e expectativas relacionados à função 

sexual aos profissionais de saúde; 

245. Avaliar nível de conhecimento acerca das estratégias de higiene; 

246. Valorizar a higiene pessoal para melhor qualidade de vida; 

247. Encaminhar para serviço odontológico, caso necessário; 

248. Obter dados de saúde; 

249. Estudar o histórico familiar; 

250. Observar o comportamento da pessoa; 

251. Facilitar a capacidade para comunicar sentimentos; 

252. Promover entrevista motivacional; 

253. Observar desejos e valores socioculturais; 

254. Valorizar sinais e sintomas apresentados que desmotivem; 

255. Promover adaptação a novos estilos de vida; 

256. Ensinar a pessoa sobre hábitos alimentares; 

257. Destacar a percepção do bem-estar; 

258. Avaliar crenças, atitudes e valores da pessoa e família; 

259. Averiguar ambientes tolerantes a conflitos, limites, relacionamentos saudáveis e 

positivos; 

260. Promover senso de humanização e integralidade da pessoa; 

261. Fortalecer o vínculo; 

262. Auxiliar no processo de cuidado na relação pessoa-família; 

263. Promover comunicação com a equipe multidisciplinar; 

264. Auxiliar na inserção dos usuários que tentaram o suicídio na comunidade; 

265. Refletir sobre satisfação com o tratamento; 

266. Avaliar causas de incerteza que afetam o sofrimento da pessoa; 

267. Avaliar medidas que sustentam a confiança da pessoa; 

268. Identificar os aspectos espirituais que afetam o sofrimento; 

269. Respeitar períodos de solidão; 

270. Reconhecer conflitos; 

271. Explicar a progressão do tratamento; 

272. Descartar possíveis conceitos pré-estabelecidos sobre a doença crônica; 

273. Demonstrar medidas de crenças que favoreçam a superação; 

274. Observar sentimentos que motivem a tristeza, irritabilidade, medo, ansiedade e solidão; 

275. Buscar subsídios para compreender o estado emocional; 

276. Procurar proporcionar medidas para melhor qualidade de vida; 

277. Esclarecer dúvidas recorrentes;  

278. Oferecer apoio emocional;  

279. Usar medidas alternativas para alívio, como: construção de imagem, relaxamento e 

biofeedback; 

280. Encaminhar ao serviço de Psicologia. 

MODO DE FUNÇÃO NA VIDA REAL (n = 64) 

281. Avaliar o abuso de álcool/fumo pela pessoa e seu impacto na saúde; 
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282. Estimular a pessoa/família a identificar os fatores relacionados ao abuso de 

álcool/tabaco e como evitá-los; 

283. Orientar a pessoa sobre a importância do abandono de abuso de álcool/tabaco para 

redução de riscos à saúde; 

284. Encorajar modo de se ajustar; 

285. Incentivar procura ao serviço médico ambulatorial; 

286. Reforçar comportamento de saúde; 

287. Avaliar comportamento diante da adaptação; 

288. Identificar potencialidades e déficits do enfrentamento individual; 

289. Valorizar resiliência; 

290. Significar a espiritualidade; 

291. Orientar sobre reabilitação; 

292. Avaliar autopercepção acerca do estado de saúde; 

293. Reconhecer apoio social da pessoa; 

294. Promover medidas para o autocuidado; 

295. Avaliar as preferências de lazer da pessoa; 

296. Incentivar atividades de lazer; 

297. Orientar sobre os benefícios de lazer; 

298. Reforçar a importância das atividades de lazer; 

299. Elogiar atividades de lazer realizadas;  

300. Compartilhar informações relacionadas à importância de se construir vínculo; 

301. Incentivar a estabelecer vínculo/contato com o meio social; 

302. Promover bem-estar; 

303. Refletir junto à pessoa e família acerca do conhecimento da doença; 

304. Apresentar os objetivos do tratamento; 

305. Retirar crenças do senso comum acerca da doença; 

306. Aconselhar sobre a importância de manter o papel; 

307. Auxiliar identificação do papel na família; 

308. Promover apoio familiar; 

309. Reforçar capacidades para executar o papel; 

310. Valorizar crença religiosa; 

311. Avaliar apoio social recebido nos ambientes religiosos; 

312. Contribuir para a busca do sentido da vida; 

313. Avaliar expectativas sobre o tratamento; 

314. Conhecer o processo saúde/doença; 

315. Proporcionar informações sobre condição de saúde; 

316. Orientar sobre medidas preventivas da doença; 

317. Incentivar o autocuidado; 

318. Promover autoestima; 

319. Promover apoio social; 

320. Envolver família e amigos nas atividades com a pessoa; 

321. Promover grupos de apoio; 

322. Avaliar motivos para a não aderência a dieta relacionados ao conhecimento de saúde; 

323. Obter informação por pessoa e familiares acerca da aceitação da dieta; 

324. Oferecer contato telefônico para retirada de dúvidas; 

325. Obter dados sobre medicamentos usados; 

326. Compreender a motivação para o não uso dos medicamentos; 

327. Detalhar horários para uso dos medicamentos; 

328. Reconhecer dúvidas acerca do tratamento medicamentoso; 
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329. Reconhecer nível intelectual para a compreensão dos medicamentos; 

330. Buscar informações para negação da doença; 

331. Contribuir para o controle dos sinais e sintomas recorrentes; 

332. Promover estratégias para entender a doença; 

333. Retirar dúvidas sobre o tratamento; 

334. Avaliar medidas de socialização;  

335. Promover autoconfiança; 

336. Conhecer outras pessoas com a doença; 

337. Gerenciar atividades em grupo; 

338. Identificar fatores que levam à solidão; 

339. Compreender suporte emocional; 

340. Possibilitar comunicação dos sentimentos; 

341. Obter dados sobre relações de amizade; 

342. Obter dados sobre hobby;  

343. Encaminhar para o serviço de Nutrição; 

344. Encaminhar para o serviço de Psicologia. 

MODO DE INTERDEPENDÊNCIA (n = 41) 

345. Arranjar (Organizar) serviço de transporte; 

346. Avaliar transporte público acessível; 

347. Reconhecer área de acesso de transporte da pessoa; 

348. Avaliar rede familiar para acompanhamento da pessoa ao ambulatório; 

349. Conhecer familiares; 

350. Obter dados sobre risco de violência;  

351. Avaliar atendimento psicológico; 

352. Refletir junto com a pessoa sobre os motivos para baixa confiança; 

353. Apresentar estratégias de acolhimento; 

354. Apresentar todos os espaços do serviço; 

355. Avaliar vínculos empregatícios da pessoa e família; 

356. Adaptar plano de cuidado à condição socioeconômica; 

357. Reconhecer estratégias de trabalho; 

358. Avaliar as falhas de comunicação; 

359. Avaliar as expectativas; 

360. Determinar o modo como a pessoa deseja se comunicar; 

361. Compreender, sem juízo de valor, a empatia; 

362. Ouvir atentamente as queixas; 

363. Avaliar comportamento que gera falha na comunicação; 

364. Avaliar os motivos de que o cuidador se queixa; 

365. Gerenciar ansiedade do cuidador; 

366. Encaminhar cuidador ao serviço de Psicologia; 

367. Identificar nível de conhecimento intelectual por parte da pessoa e do cuidador; 

368. Avaliar situação de saúde de outro familiar debilitada, o que demanda também 

cuidados; 

369. Determinar problemas psicológicos e/ou psiquiátricos; 

370. Reconhecer sobrecarga do cuidador; 

371. Avaliar apoio familiar, social e econômico; 

372. Reunir pessoa e família; 

373. Promover a comunicação familiar; 

374. Providenciar mecanismos para que os membros da família mantenham contato uns com 

os outros; 
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375. Encorajar a expressão de sentimentos e expectativas; 

376. Promover o envolvimento da família; 

377. Otimizar padrão de ligação dos membros da família; 

378. Avaliar coping familiar; 

379. Avaliar interação de papéis; 

380. Avaliar relação dinâmica funcional; 

381. Aconselhar medidas de relaxamento; 

382. Avaliar estratégias de cuidado da pessoa que geram estresse; 

383. Avaliar o nível de satisfação que prejudique o tratamento; 

384. Encaminhar para serviço de Psicologia;  

385. Encaminhar para o Serviço Social; 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

No que diz respeito aos enunciados de intervenções de enfermagem construídos, 

o maior quantitativo esteve relacionado ao Modo Fisiológico e em suas cinco 

necessidades e quatro processos complexos de integridade fisiológica, demonstrando 

sua amplitude para o alcance satisfatório destas dimensões.  

• Validação de Conteúdo 

O processo de validação de conteúdo dos enunciados de diagnósticos, resultados 

e intervenções de enfermagem construídos e mapeados com a CIPE® 2019 ocorreu 

durante os meses de janeiro a junho de 2020, de forma on-line, obtendo-se a 

participação ao todo de 76 avaliadores que contemplaram os critérios de inclusão e 

aceitaram participar do estudo, sendo divididos em 42 participantes na 1ª rodada e 34 

participantes na 2ª rodada. Ressalta-se que todos aceitaram e assinaram o TCLE 

eletronicamente para participar da pesquisa, além de preencherem dados que 

descreveram as características sociodemográficas da amostra, descritos a seguir.  

Na 1ª rodada, participaram 42 enfermeiros especialistas. Destes, 73,9% (n = 31) 

eram mulheres, 83,3% (n = 35) com idade igual ou superior a 30 anos, 52,3% (n = 22) 

com atuação na assistência a pessoas com doença renal crônica, 85,7% (n = 36) 

predominantes da Região Sudeste, 76,2% (n = 32) com título de Mestre, 88,8% (n = 37) 

com experiência em sistemas de classificação de enfermagem, 69% (n = 29) com 

conhecimento na CIPE® e 95,2% (n = 40) com participação em eventos e atualizações 

da área da nefrologia. 

Já, para a 2ª rodada, participaram 34 enfermeiros especialistas. Sendo 73,5% (n 

= 25) de mulheres, 82,4% (n = 28) com idade igual ou superior a 30 anos, 55,8% (n = 

19) com atuação na assistência a pessoas com doença renal crônica, 55,8% (n = 19) 
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predominantes da Região Sudeste, 76,4% (n = 26) com título de Mestre, 94% (n = 32) 

com experiência em sistemas de classificação de enfermagem, 85,3% (n = 29) com 

conhecimento na CIPE® e 95% (n = 32) com participação em eventos e atualizações da 

área da nefrologia. 

O momento de validação se mostrou crucial para o andamento deste estudo. 

Devido ao grande número de especialistas convidados e que aceitaram a participar, 

todos se mostraram adeptos das prerrogativas adotadas para o estudo e contribuíram 

consideravelmente para atender adequadamente a cada item gerado para a validação. 

Devido ao momento vivenciado no período da pandemia pela Covid-19, houve atrasos 

no retorno dos questionários na 2ª rodada, contudo, não foi prejudicial para o 

andamento da coleta. Manteve-se o respeito pelo tempo de cada avaliador, enaltecendo 

que sua avaliação seria de bom impacto para a pesquisa.    

Para cada momento de avaliação por parte dos especialistas, os enunciados de 

diagnósticos e resultados de enfermagem foram tabulados e passaram no software 

Microsoft Excel® 2010, objetivando a identificação dos que iriam obter um Índice de 

Validade de Conteúdo ≥ 0,80, conforme apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Distribuição dos enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem e seus Índices de Validade de Conteúdo em cada rodada 

Delphi. Niterói, 2021 

Modo Adaptativo Diagnósticos de Enfermagem Resultados de Enfermagem IVC* da 1ª 

Rodada 

Delphi 

IVC da 2ª 

Rodada 

Delphi 

Fisiológico/Oxigenação Respiração, Prejudicada Respiração, Eficaz 0,80 1,0 

Dispneia Funcional Dispneia, Ausente 0,70 - 

Tosse Tosse, Ausente 0,85 1,0 

Fisiológico/Nutrição Apetite, Alto Apetite, Positivo 0,80 1,0 

Apetite, Diminuído Apetite, Positivo 1,0 1,0 

Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime 

Dietético, Prejudicada 

Capacidade para Manejar 

(Controlar) o Regime Dietético, 

Melhorada 

0,95 1,0 

Comportamento de Ingestão de Alimentos, 

Compulsivo 

Comportamento de Ingestão de 

Alimentos, Melhorado 

0,85 1,0 

Comportamento de Ingestão de Alimentos, 

Prejudicado 

Comportamento de Ingestão de 

Alimentos, Melhorado 

0,85 1,0 

Falta de Conhecimento sobre Regime de 

Líquidos 

Conhecimento sobre Regime de 

Líquidos, Melhorado 

1,0 1,0 

Falta de Conhecimento sobre Regime Dietético Conhecimento sobre Regime 

Dietético Melhorado 

0,95 1,0 

Ingestão de Líquidos, Prejudicada Ingestão de Líquidos, Melhorada 0,90 1,0 

Ingestão Nutricional, Prejudicada Ingestão Nutricional, nos Limites 

Normais 

1,0 1,0 

Hiper-hidratação Hidratação, Adequada 0,50 - 

Risco de Condição Nutricional, Prejudicada Condição Nutricional, Positiva 1,0 1,0 

Baixo Peso Peso, nos Limites Normais 0,95 1,0 

Desnutrição Condição Nutricional, Melhorada 1,0 1,0 

Obesidade Ingestão de Alimentos, Melhorada 0,95 1,0 
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Peso, Prejudicado Peso, nos Limites Normais 1,0 1,0 

Sobrepeso Peso, nos Limites Normais 0,90 1,0 

Fisiológico/Eliminação Diarreia Diarreia, Ausente 1,0 1,0 

Baixo Débito de Líquidos Débito de Líquidos, Melhorado 1,0 1,0 

Desequilíbrio de Líquidos Equilíbrio de Líquidos (ou Balanço 

Hídrico), nos Limites Normais 

1,0 1,0 

Retenção de Líquidos Volume de Líquidos, Eficaz 0,95 1,0 

Super-Hidratação Isotônica Hidratação, Adequada 1,0 1,0 

Náusea Náusea, Ausente 1,0 1,0 

Vômito Vômito, Ausente 1,0 1,0 

Membrana Mucosa Oral (ou Bucal), Seca Membrana Mucosa Oral (ou 

Bucal), Melhorada 

1,0 1,0 

Constipação Função do Sistema 

Gastrointestinal, Eficaz 

1,0 1,0 

Risco de Constipação Função do Sistema 

Gastrointestinal, Eficaz 

0,80 1,0 

Incontinência Intestinal Incontinência Intestinal, Melhorada 0,45 - 

Incontinência Urinária Incontinência Urinária, Melhorada 0,35 - 

Incontinência Urinária de Urgência Incontinência Urinária de 

Urgência, Melhorada 

0,45 - 

Dor durante a Micção (ou Disúria), Frequente Dor durante a Micção (ou Disúria), 

Ausente 

1,0 1,0 

Frequência Urinária, Diminuída Frequência Urinária, Normal 1,0 1,0 

Eliminação Urinária, Diminuída Eliminação Urinária, Melhorada 0,90 1,0 

Processo do Sistema Urinário, Prejudicado Processo do Sistema Urinário, 

Eficaz 

0,95 1,0 

Proteinúria Função do Sistema Urinário, Eficaz 1,0 1,0 

Fisiológico/Atividade e 

Repouso 

Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime 

de Exercício Físico, Prejudicada 

Capacidade para Manejar 

(Controlar) o Regime de Exercício 

Físico, Melhorada 

1,0 1,0 
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Hipoatividade Tolerância à Atividade Relacionada 

a Processo Patológico, Eficaz 

0,95 1,0 

Fadiga Fadiga, Reduzida 0,95 1,0 

Cãibra nas Pernas Cãibra nas Pernas, Melhorada 1,0 1,0 

Intolerância à Atividade Relacionada a 

Processo Patológico 

Tolerância à Atividade Relacionada 

a Processo Patológico, Eficaz 

1,0 1,0 

Intolerância à Atividade Tolerância à Atividade, Eficaz 0,90 1,0 

Mobilidade, Prejudicada Mobilidade, Melhorada 0,90 1,0 

Risco de Queda Controle do Risco de Queda 0,90 1,0 

Sono, Prejudicado Sono, Adequado 0,90 1,0 

Comportamento de Repouso, Prejudicado Comportamento de Repouso, 

Melhorado 

0,85 1,0 

Desconforto Conforto, Melhorado 1,0 1,0 

Fisiológico/Proteção Capacidade para Proteção da Pele, Prejudicada Capacidade para Proteção da Pele, 

Eficaz 

0,90 1,0 

Integridade da Pele, Prejudicada Integridade da Pele, Melhorada 1,0 1,0 

Pele, Seca Pele, Seca, Melhorada 0,85 1,0 

Perfusão Tissular Periférica, Prejudicada Perfusão Tissular Periférica, 

Melhorada 

1,0 1,0 

Cicatrização de Ferida, Ineficaz Cicatrização de Ferida, Eficaz 0,45 - 

Hematoma Hematoma, Ausente 0,50 - 

Risco de Integridade da Pele, Prejudicada Controle do Risco de Integridade 

da Pele 

0,95 1,0 

Risco de Úlcera de Pé Diabético Controle do Risco de Úlcera de Pé 

Diabético 

0,45 - 

Risco de Trauma Controle do Risco de Trauma 1,0 1,0 

Prurido Prurido, Melhorado 0,95 1,0 

Processo do Sistema Imunológico, Prejudicado Processo do Sistema Imune, Eficaz 1,0 1,0 

Regime de Imunização, Prejudicado Regime de Imunização, Melhorado 1,0 1,0 

Dentição, Prejudicada Dentição, Melhorada 1,0 1,0 



167 

 

Efeito Colateral da Medicação Efeito Colateral da Medicação, 

Ausente 

1,0 1,0 

Hipertemia Termorregulação, Positiva 0,95 1,0 

Exposição a Contaminação Exposição a Contaminação, 

Diminuída 

0,45 - 

Infecção do Trato Urinário Infecção, Ausente 1,0 1,0 

Risco de Infecção Urinária Controle do Risco de Infecção 

Urinária 

0,85 1,0 

Risco de Infecção Controle do Risco de Infecção 0,95 1,0 

Suscetibilidade a Infecção Controle da Infecção 0,95 1,0 

Inflamação, Crônica Inflamação, Crônica, Melhorada 0,90 1,0 

Fisiológico/Sentidos Dor, Aguda Dor, Reduzida 0,90 1,0 

Dor, Crônica Dor, Reduzida 0,90 1,0 

Dor Musculoesquelética Dor Musculoesquelética, 

Melhorada 

1,0 1,0 

Dor no Peito (ou Tórax) Dor no Peito (ou Tórax), 

Melhorada 

0,50 - 

Percepção Sensorial, Prejudicada: Auditiva Percepção Sensorial, Melhorada 0,80 1,0 

Percepção Sensorial, Prejudicada: Visual Percepção Sensorial, Melhorada 0,80 1,0 

Percepção Tátil, Prejudicada Percepção Tátil, Eficaz 1,0 1,0 

Fisiológico/Fluidos e 

Eletrólitos 

Risco para Pressão Arterial, Alterado Controle da Pressão Arterial 0,80 1,0 

Risco de Arritmia Arritmia, Ausente 0,80 1,0 

Volume de Líquidos, Prejudicado Volume de Líquidos, Eficaz 0,95 1,0 

Hipervolemia Equilíbrio de Líquidos (ou Balanço 

Hídrico), nos Limites Normais 

0,95 1,0 

Desidratação Hidratação, Adequada 1,0 1,0 

Edema Periférico Edema Periférico, Ausente 0,95 1,0 

Presença de Hiperfosfatemia Equilíbrio de Eletrólitos, 

Melhorado 

1,0 1,0 

Presença de Hipernatremia Equilíbrio de Eletrólitos, 1,0 1,0 
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Melhorado 

Presença de Hiperpotassemia Equilíbrio de Eletrólitos, 

Melhorado 

1,0 1,0 

Presença de Hipocalcemia Equilíbrio de Eletrólitos, 

Melhorado 

1,0 1,0 

Presença de Hipofosfatemia Equilíbrio de Eletrólitos, 

Melhorado 

1,0 1,0 

Risco de Desequilíbrio de Eletrólitos Equilíbrio de Eletrólitos, 

Melhorado 

1,0 1,0 

Acidose Metabólica, Presente Equilíbrio Ácido-Base, Melhorado 0,80 1,0 

Função Renal, Prejudicada Função Renal, Eficaz 0,95 1,0 

Função Cardíaca, Prejudicada Função Cardíaca, Eficaz 0,80 1,0 

Pressão Arterial, Alterada Pressão Arterial, nos Limites 

Normais 

0,95 1,0 

Débito Cardíaco, Prejudicado Débito Cardíaco, Eficaz 0,90 1,0 

Risco de Função Cardíaca, Prejudicada Função Cardíaca, Eficaz 0,80 1,0 

Risco de Desequilíbrio de Volume de Líquidos Controle de Volume de Líquidos 1,0 1,0 

Risco de Hipervolemia Controle da Hipervolemia 1,0 1,0 

Fisiológico/Função 

Neurológica 

Cognição, Prejudicada Cognição, Melhorada 1,0 1,0 

Memória, Prejudicada Memória, Eficaz 1,0 1,0 

Aprendizagem, Prejudicada Aprendizagem, Melhorada 1,0 1,0 

Comunicação, Prejudicada Comunicação, Eficaz 0,85 1,0 

Vertigem Postural (Tontura) Vertigem Postural (Tontura), 

Ausente 

0,50 - 

Fisiológico/Função 

Endócrina 

 

Automonitoramento da Glicose Sanguínea, 

Prejudicado 

Automonitoramento da Glicose 

Sanguínea, Melhorado 

0,95 1,0 

Hiperglicemia Nível de Glicose Sanguínea, nos 

Limites Normais 

0,95 1,0 

Hipoglicemia Nível de Glicose Sanguínea, nos 

Limites Normais 

0,95 1,0 
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Risco para Glicose Sanguínea, Alterado Nível de Glicose Sanguínea, nos 

Limites Normais 

0,95 1,0 

Função do Sistema Endócrino, Prejudicada Função do Sistema Endócrino, 

Eficaz 

0,95 1,0 

Hipovitaminose, Presente Hipovitaminose, Melhorada 0,95 1,0 

Autoconceito Autoimagem, Negativa Autoimagem, Positiva 0,85 1,0 

Estigma Estigma, Reduzido 1,0 1,0 

Desempenho Sexual, Prejudicado Desempenho Sexual, Melhorado 1,0 1,0 

Processo de Luto, Disfuncional Processo de Luto, Melhorado 0,50 - 

Ansiedade Ansiedade, Reduzida 1,0 1,0 

Baixa Autoestima Autoestima, Positiva 0,95 1,0 

Crença de Saúde, Conflituosa Crença de Saúde, Melhorada 1,0 1,0 

Crença Espiritual, Conflituosa Crença Espiritual, Melhorada 0,80 1,0 

Adaptação, Prejudicada Adaptação, Melhorada 0,85 1,0 

Comportamento, Agressivo Comportamento Agressivo, 

Ausente 

1,0 1,0 

Desesperança Esperança, Melhorada 1,0 1,0 

Dificuldade de Enfrentamento da Doença Dificuldade de Enfrentamento da 

Doença, Reduzida 

1,0 1,0 

Humor, Deprimido Humor Deprimido, Diminuído 0,95 1,0 

Falta de Resiliência Resiliência, Melhorada 1,0 1,0 

Sofrimento Sofrimento, Reduzido 1,0 1,0 

Tristeza Tristeza, Reduzida 1,0 1,0 

Choro, Presente Choro, Ausente 0,50 - 

Ideação Suicida Ideação Suicida, Ausente 0,35 - 

Angústia Espiritual Angústia Espiritual, Diminuída 0,80 1,0 

Condição Espiritual, Prejudicada Condição Espiritual, Eficaz 0,90 1,0 

Medo da Morte Medo da Morte, Diminuído 1,0 1,0 

Medo de Abandono Medo de Abandono, Diminuído 1,0 1,0 

Medo de Representar uma Carga para os Medo de Representar uma Carga 0,85 1,0 
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Outros para os Outros, Diminuído 

Função na Vida Real Estresse Estresse, Diminuído 0,90 1,0 

Risco de Insatisfação com a Atenção à Saúde Satisfação com a Atenção à Saúde 0,90 1,0 

Abuso de Álcool (ou Alcoolismo) Abuso de Álcool (ou Alcoolismo), 

Ausente 

1,0 1,0 

Abuso de Tabaco (ou de Fumo) Abuso de Tabaco (ou de Fumo), 

Ausente 

1,0 1,0 

Autocontrole Ineficaz da Saúde Autocontrole, Melhorado (ou 

Aumentado) 

0,86 1,0 

Déficit de Autocuidado Capaz de Executar o Autocuidado 1,0 1,0 

Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime 

Medicamentoso, Prejudicada 

Capacidade para Manejar 

(Controlar) o Regime 

Medicamentoso, Positiva 

1,0 1,0 

Capacidade para Vestir-se e Arrumar-se 

(Cuidar da Aparência Externa), Prejudicada 

Capacidade para Vestir-se e 

Arrumar-se (Cuidar da Aparência 

Externa), Melhorada 

1,0 1,0 

Capacidade para Preparar Alimentos, 

Prejudicada 

Capacidade para Preparar 

Alimentos, Melhorada 

0,45 - 

Aceitação do Estado de Saúde, Prejudicada Aceitação do Estado de Saúde, 

Eficaz 

1,0 1,0 

Negação sobre a Severidade da Doença Negação, Ausente 1,0 1,0 

Adesão ao Regime Medicamentoso, Parcial Adesão ao Regime 

Medicamentoso, Melhorado 

0,85 1,0 

Não Adesão ao Regime Terapêutico Adesão ao Regime Terapêutico 1,0 1,0 

Expectativa sobre o Tratamento, Irrealista Expectativa sobre o Tratamento, 

Melhorada 

1,0 1,0 

Não Adesão ao Regime Dietético Adesão ao Regime Dietético 0,95 1,0 

Baixo Conhecimento em Saúde Conhecimento em Saúde, 

Melhorado 

0,90 1,0 

Falta de Conhecimento sobre Regime Conhecimento sobre Regime 0,85 1,0 
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Medicamentoso Medicamentoso 

Falta de Conhecimento sobre Regime de 

Líquidos 

Conhecimento sobre Regime de 

Líquidos 

0,80 1,0 

Falta de Conhecimento sobre Regime Dietético Conhecimento sobre Regime 

Dietético 

1,0 1,0 

Dificuldade com Regime Medicamentoso, 

Complexo 

Regime Medicamentoso, 

Melhorado 

1,0 1,0 

Baixo Comparecimento a Consulta de 

Acompanhamento (ou Consulta Subsequente) 

Comparecimento a Consulta de 

Acompanhamento (ou Consulta 

Subsequente), Melhorado 

0,95 1,0 

Problema de Continuidade do Cuidado Continuidade do Cuidado, Eficaz 1,0 1,0 

Desempenho de Papel, Prejudicado Desempenho de Papel, Eficaz 0,90 1,0 

Papel de Esposa(o), Prejudicado Papel de Esposa(o), Melhorado 1,0 1,0 

Papel de Mãe, Prejudicado Papel de Mãe, Melhorado 0,90 1,0 

Papel de Paciente, Prejudicado Papel de Paciente, Melhorado 0,85 1,0 

Papel de Pai, Prejudicado Papel de Pai, Melhorado 1,0 1,0 

Papel de Segurança, Prejudicado Papel de Segurança, Melhorado 0,90 1,0 

Papel de Trabalho, Prejudicado Papel de Trabalho, Melhorado 0,85 1,0 

Interdependência  Papel Familiar, Prejudicado Papel Familiar, Melhorado 1,0 1,0 

Capacidade para Executar Atividade de Lazer, 

Prejudicada 

Capacidade para Executar 

Atividade de Lazer, Melhorada 

0,85 1,0 

Acesso a Tratamento, Prejudicado Acesso a Tratamento, Melhorado 1,0 1,0 

Falta de Acesso a Transporte Acesso a Transporte, Melhorado 0,95 1,0 

Risco de Violência Violência, Ausente 0,30 - 

Risco de Enfrentamento Familiar, Prejudicado Enfrentamento Familiar, Eficaz 0,90 1,0 

Capacidade Familiar para Gerenciar o Regime, 

Prejudicada 

Capacidade Familiar para 

Gerenciar o Regime, Melhorada 

1,0 1,0 

Comunicação Familiar, Prejudicada Comunicação Familiar, Eficaz 0,95 1,0 

Falta de Apoio Familiar Apoio Familiar, Positivo 0,90 1,0 

Processo de Tomada de Decisão Familiar, Processo de Tomada de Decisão 0,80 1,0 
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Prejudicado Familiar, Melhorada 

Processo Familiar, Prejudicado Processo Familiar, Eficaz 0,85 1,0 

Comunicação entre Equipe Interprofissional e 

Indivíduo, Prejudicada 

Comunicação entre Equipe 

Interprofissional e Indivíduo, 

Melhorada  

1,0 1,0 

Falta de Confiança na Equipe Interprofissional Confiança na Equipe 

Interprofissional 

0,60 1,0 

Estresse do Cuidador Estresse do Cuidador, Reduzido 0,35 - 

Condição Social, Prejudicada Condição Social, Melhorada 1,0 1,0 

Falta de Apoio Social Apoio Social, Eficaz 0,90 1,0 

Isolamento Social Isolamento Social, Diminuído 0,85 1,0 

Satisfação Conjugal, Prejudicada Satisfação Conjugal, Melhorada 0,90 1,0 

 

Legenda: *IVC: Índice de Validação de Conteúdo.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Dos 177 diagnósticos e resultados de enfermagem criados, foram validados por 

especialistas 160 enunciados por apresentarem o IVC ≥ 0.80, conforme apresentado no 

Quadro 24. Foram validados no Modo Fisiológico 96 diagnósticos/resultados de 

enfermagem, correspondendo a 60%, sendo: dois diagnósticos no Modo de Oxigenação, 

15 no Modo Nutrição, 15 no Modo Eliminação, 11 no Modo Atividade e Repouso, 17 

no Modo Proteção, seis no Modo Sentidos, 20 no Modo Fluidos e Eletrólitos, quatro no 

Modo Função Neurológica e seis no Modo Função Endócrina. No Modo de 

Autoconceito foram validados 20 diagnósticos, correspondendo 12%; no Modo de 

Função na vida real, 29 (18%); e, no Modo de Interdependência, houve 15 (10%) 

diagnósticos/resultados validados.  

 Dos diagnósticos, 17 foram eliminados. Podem-se citar: “Capacidade para 

Preparar Alimentos, Prejudicada”, “Capacidade para Vestir-se e Arrumar-se (Cuidar da 

Aparência Externa), Prejudicada”, “Choro, Presente”, “Cicatrização de Ferida, 

Ineficaz”, “Dispneia Funcional”, “Dor no Peito (ou Tórax)”, “Estresse do Cuidador”, 

“Exposição à contaminação”, “Hematoma”, “Hidratação, Adequada/Hiper-hidratação”, 

“Ideação Suicida”, “Incontinência Intestinal”, “Incontinência Urinária”, “Incontinência 

Urinária de Urgência”, “Processo de Luto, Disfuncional”, “Risco de Úlcera de Pé 

Diabético”, “Risco de Violência”, “Vertigem Postural (Tontura)”. 

Foram sugeridas mudanças na alocação de diagnósticos nos Modos Adaptativos 

previamente estabelecidos, tais como: para o diagnóstico “Aprendizagem, Prejudicada” 

foi sugerida sua mudança do Modo de Função da Vida Real para o Modo 

Fisiológico/Função Neurológica. Para o diagnóstico “Conforto, Prejudicado” foram 

sugeridas mudança na escrita para “Desconforto” e sua alocação do Modo de 

Autoconceito para o Fisiológico/Atividade e Repouso; o diagnóstico “Dor 

Musculoesquelética”, do Modo Fisiológico/Atividade e Repouso para o 

Fisiológico/Sentidos; os diagnósticos “Obesidade”, “Sobrepeso” e “Baixo Peso”, do 

Modo Fisiológico/Função Endócrina, realocados para o Modo Fisiológico/Nutrição; o 

diagnóstico “Edema” realocado do Modo Fisiológico/Proteção para o Modo 

Fisiológico/Fluidos e Eletrólitos; o diagnóstico “Hipovitaminose”, do Modo 

Fisiológico/Nutrição para o Modo Fisiológico/Função Endócrina; e o diagnóstico 

“Hipervolemia”, do Modo Fisiológico/Nutrição para o Modo Fisiológico/Fluidos e 

Eletrólitos.  
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As definições conceituais foram validadas e permitiram que inferências clínicas 

fossem perpetradas pelos enfermeiros especialistas, e, assim, reafirmar o diagnóstico de 

enfermagem, contribuindo para a sua capacidade preditora. A Tabela 2 apresenta o IVC 

de cada rodada das definições. 

Já, para as intervenções de enfermagem, realizou-se o cálculo do IVC para a 

inclusão das intervenções que apresentaram um índice maior ou igual a 0,80 durante a 

validação pelos especialistas (Tabela 3). 
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Tabela 2 - Definições conceituais dos enunciados diagnósticos de enfermagem para pessoas com doença renal crônica em tratamento 

conservador e seus respectivos índices de validação de conteúdo. Niterói, 2021 

MODO FISIOLÓGICO/OXIGENAÇÃO IVC* da 1ª 

Rodada Delphi 

IVC da 2ª 

Rodada Delphi 

1. Dispneia Funcional: Percepção, Prejudicada: Sensação de desmaio ou de incapacidade para 

manter o equilíbrio normal nas posições de pé ou sentada. Associada a confusão, náuseas e fraqueza 

(CIPE, 2019). 

0,50 - 

2. Respiração, Prejudicada: Comprometimento no processo contínuo de troca molecular de 

oxigênio e dióxido de carbono dos pulmões. Inspiração ou expiração que não proporciona ventilação 

adequada, caracterizada por pressão expiratória ou inspiratória diminuída, dispneia, bradipneia ou 

taquipneia, ortopneia, uso da musculatura acessória para respirar, alterações na profundidade 

respiratória e batimento de asa de nariz (CUNHA, 2016). 

1,0 1,0 

3. Tosse: Processo do Sistema Respiratório, Prejudicado: Expulsão súbita do ar dos pulmões para 

as vias aéreas (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

MODO FISIOLÓGICO/NUTRIÇÃO 

4. Apetite, Alto: Condição: Sensação de desejo de satisfazer necessidades corporais de nutrientes 

ou de determinados tipos de alimentos, no caso, em excesso. 
1,0 1,0 

5. Apetite, Diminuído: Estado no qual o indivíduo apresenta uma alteração na sensação de desejo 

de satisfazer necessidades corporais/orgânicas de ingerir alimentos em virtude da alteração nos hábitos 

de ingestão de alimentos, intolerância alimentar, apresentando apetite diminuído, alteração no tônus 

muscular, perda de peso (CUNHA, 2017). 

1,0 1,0 

6. Baixo Peso: Estado no qual o indivíduo apresenta diminuição do peso corporal por meio da 

mensuração da quantidade de massa corporal, com peso corporal 20% ou mais abaixo do ideal, 

proeminências ósseas salientes, mucosas pálidas, fraqueza, sons intestinais hiperativos, intolerância 

alimentar, ansiedade, episódio de aflição e medo, perda de apetite (CUNHA, 2017). 

1,0 1,0 

7. Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime Dietético, Prejudicada: Déficit para 

controlar o regime dietético.  
1,0 1,0 
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8. Comportamento de Ingestão de Alimentos, Compulsivo: Aumento da ingestão de nutrientes/ 

alimentos para satisfazer as necessidades metabólicas, como proteínas, minerais, glicídios e vitaminas 

lipossolúveis necessárias para o crescimento, funcionamento normal e manutenção da vida, 

caracterizado por dobra da pele do tríceps > 25 mm em mulheres e > 15 mm em homens, peso 20% 

acima do ideal para altura e compleição, ingestão excessiva em relação às necessidades metabólicas 

(NÓBREGA et al., 2018). 

1,0 1,0 

9. Comportamento de Ingestão de Alimentos, Prejudicado: Ingestão de nutrientes inferior ou 

excedente às necessidades metabólicas, caracterizada por peso corporal 20% ou mais abaixo do ideal, 

proeminências ósseas salientes, mucosas pálidas, fraqueza, queda de cabelo, sons intestinais 

hiperativos, intolerância alimentar, ansiedade, aflição, medo, perda do apetite, índice de massa corporal 

≤ 18,5; ou, então, presença de massa corporal normalmente 20% acima do peso ideal, com aumento na 

proporção de células gordurosas, principalmente em vísceras e nos tecidos subcutâneos, excesso de 

ingestão de nutrientes, ansiedade, falta de exercício físico e índice de massa corporal (RAMALHO 

NETO, 2019).  

1,0 1,0 

10. Desnutrição: Processo de Sistema Regulatório, Prejudicado: Situação de nutrição pobre devido 

a ingestão desequilibrada ou a qualidade insuficiente de nutrientes, associada a dieta pobre, absorção 

prejudicada, associada a doenças que afetam a utilização de alimentos ou nutrientes (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

11. Falta de Conhecimento sobre Regime de Líquidos:  Ausência de informações cognitivas ou 

de aquisição de informações relativas ao regime de líquidos (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

12. Falta de Conhecimento sobre Regime Dietético: Ausência de informações cognitivas ou de 

aquisição de informações relativas ao regime dietético (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

13. Hiper-hidratação:  Processo do Sistema Regulatório, Prejudicado (CIPE, 2019). 
0,60 - 

14. Ingestão de Líquidos, Prejudicada: Nutrição: Processo de ingerir líquidos contendo nutrientes 

e de água necessários ao crescimento, ao funcionamento normal e à manutenção da vida (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

15. Ingestão Nutricional, Prejudicada: Condição Nutricional: Quantidade e qualidade de 

nutrientes ou alimentos ingeridos (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

16. Obesidade: Sobrepeso: Situação de peso corporal elevado e massa corporal normalmente de 

mais de 20 % acima do peso ideal, aumento anormal da proporção de células gordurosas, 

principalmente nas vísceras e nos tecidos subcutâneos, associado a excesso ou ingestão contínua de 

1,0 1,0 
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nutrientes, comer em excesso e falta de exercício físico por um longo período de tempo (CIPE, 2019). 

17. Peso, Prejudicado: Dimensão Física, neste caso, alterada, podendo ser elevado ou diminuído 

(CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

18. Risco de Condição Nutricional, Prejudicada: Condição: Peso e massa corporal em relação à 

ingestão nutricional e de nutrientes específicos, estimados de acordo com a altura, a estrutura corporal e 

a idade (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

19. Sobrepeso: Peso, Prejudicado: Situação de peso corporal elevado e massa corporal 

normalmente de mais de 10 a 20 % acima do peso ideal; aumento na proporção de células gordurosas, 

principalmente nas vísceras e nos tecidos subcutâneos, associado a excesso de ingestão de nutrientes, a 

comer em excesso e a falta de exercício físico (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

MODO FISIOLÓGICO/ELIMINAÇÃO 

20. Baixo Débito de Líquidos: Diminuição do líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular. 

Refere-se à desidratação, perda de água apenas, sem mudança no sódio (NANDA, 2018). 
1,0 1,0 

21. Constipação: Processo do Sistema Gastrointestinal, Prejudicado: Diminuição na frequência de 

defecação, acompanhada por dificuldade ou passagem incompleta de fezes; passagem de fezes 

excessivamente secas e endurecidas (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

22. Desequilíbrio de Líquidos: Diminuição, aumento ou rápida mudança de uma localização para 

outra do líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular, dos líquidos corporais, caracterizado por 

desidratação ou edema, diarreia, vômitos, além de perda ou ganho de peso (RAMALHO NETO, 2019). 

1,0 1,0 

23. Diarreia: Defecação, Prejudicada: Passagem de fezes soltas, líquidas e não formadas; aumento 

da frequência de eliminação, acompanhado por aumento dos ruídos intestinais, cólicas e urgência de 

defecação (CIPE, 2019).  

1,0 1,0 

24. Dor durante a Micção (ou Disúria), Frequente: Dor: Dor uretral ou vesical com sensações de 

queimação, sentidas ao urinar (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

25. Eliminação Urinária, Diminuída:  Processo do sistema urinário prejudicado, caracterizado 

pela diminuição na passagem e excreção de urina por meio da micção, fora dos limites normais, com 

débito urinário inferior a 1.500 mL a cada 24 horas (TORTORA; DERRICKSON, 2016; RAMALHO 

NETO, 2019). 

1,0 1,0 
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26. Frequência Urinária, Diminuída: Processo do sistema urinário prejudicado no qual há uma 

capacidade de urinar alterada e/ou uma função renal alterada de origem pré-renal, renal ou pós-renal, 

caracterizado por débito urinário fora dos limites normais (menos de 1.000 ou acima de 2.000 mL em 

24 horas) (RAMALHO NETO, 2019). 

1,0 1,0 

27. Incontinência Intestinal:  Incontinência Intestinal: Passagem ou expulsão de fezes de modo 

involuntário, incontrolável (CIPE, 2019). 
0,40 - 

28. Incontinência Urinária:  Condição de Continência: Passagem involuntária da urina; falha do 

controle voluntário da bexiga e do esfíncter uretral (CIPE, 2019). 
0,40 - 

29. Incontinência Urinária de Urgência: vontade de urinar súbita e incontrolável (FERNANDES 

et al., 2015).  
0,40 - 

30. Membrana Mucosa Oral (ou Bucal), Seca: Desconforto ou dano à mucosa oral devido à 

quantidade reduzida ou à qualidade da saliva para hidratar a mucosa que pode comprometer a saúde 

(NANDA, 2018).  

1,0 1,0 

31. Náusea: Percepção, Prejudicada: Sensação de enjoo com tendência para vomitar; sensação 

desagradável vagamente relacionada com o epigástrio e abdômen, agravada pelo sabor ou pelo cheiro 

(CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

32. Processo do Sistema Urinário, Prejudicado: Processo Corporal: Passagem e excreção de 

urina por meio da micção, frequentemente 4 a 6 vezes ao dia, com uma quantidade média de urina 

excretada, em condições dietéticas normais, de aproximadamente 1.000 a 2.000 ml nas 24 horas (CIPE, 

2019). 

1,0 1,0 

33. Proteinúria: Presença de proteínas na urina, mas clinicamente refere-se à excreção anormal de 

proteína na urina. A principal proteína implicada na proteinúria é a albumina, que, dependendo da 

quantidade de concentração desta da urina, pode ser chamada de microalbuminúria ou 

macroalbuminúria. É um indicador de lesão nos rins e é reconhecida como fator de risco para a 

progressão de doenças renais e cardiovasculares (LIMA JÚNIOR, 2017). 

1,0 1,0 

34. Retenção de Líquidos: Desequilíbrio do sistema regulatório no que tange ao volume de 

líquidos corporais; à entrada e saída de água e eletrólitos; ao controle da produção e perda de calor por 

meio de mecanismos fisiológicos que envolvem rins, pele, hipotálamo, pulmões e/ou trato 

gastrointestinal (RAMALHO NETO, 2019). 

1,0 1,0 
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35. Risco de Constipação: Vulnerabilidade à diminuição na frequência normal de evacuação, 

acompanhada de eliminação de fezes difícil ou incompleta que pode comprometer a saúde (GOUVEA; 

JENSEN, 2018).  

1,0 1,0 

36. Super-Hidratação Isotônica: Desequilíbrio Hídrico: Situação de sobrecarga de líquidos 

isotônicos, com a mesma concentração de eletrólitos dos líquidos corporais, acompanhada por aumento 

da pressão arterial, aumento do peso corporal, distensão das veias do pescoço e das mãos, dificuldades 

respiratórias, presença de sons respiratórios associados a desenvolvimento de edema pulmonar devido a 

administração rápida de transfusão endovenosa, ou associado a insuficiência renal (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

37. Vômito: Processo de Sistema Gastrointestinal, Prejudicado: Expulsão ou retorno à boca de 

alimentos transformados ou de conteúdo estomacal através do esôfago e para fora da boca (CIPE, 

2019). 

1,0 1,0 

MODO FISIOLÓGICO/ATIVIDADE E REPOUSO 

38. Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime de Exercício Físico, Prejudicada: 

Executar: Atividade física e voluntária do sistema musculoesquelético e cardiorrespiratório, para 

manter a boa forma física, mobilidade e força (CIPE, 2019).  

1,0 1,0 

39. Cãibra nas Pernas: São contrações repentinas, intensas, involuntárias e dolorosas de um 

músculo ou grupo de músculos, de caráter passageiro, em geral como resultado de esforço excessivo, 

problemas vasculares ou frio (MICHAELIS, 2020). 

1,0 1,0 

40. Comportamento de Repouso, Prejudicado: Pôr em estado de repouso; estar ou ficar em 

repouso; descansar; tranquilizar, dormir (MICHAELIS, 2020). 
1,0 1,0 

41. Desconforto: Falta de conforto; descomodidade, incômodo; estado de quem mostra desânimo, 

abatimento; desalento, desânimo, desconsolo (MICHAELIS, 2020). 
1,0 1,0 

42. Fadiga: Emoção, Negativa: Sentimentos de diminuição da força e resistência, exaustão, 

cansaço mental ou físico; lassidão com aptidão diminuída para o trabalho físico ou mental (CIPE, 

2019). 

1,0 1,0 

43. Hipoatividade:  Condição, Prejudicada: Diminuição anormal da atividade física do corpo, 

lentidão, rigidez muscular, máscara facial associada a doenças neurológicas ou mentais (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

44. Intolerância à Atividade: Condição, Prejudicada: Falta de capacidade ou energia para resistir 

ou completar atividades (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 
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45. Intolerância à Atividade Relacionada a Processo Patológico:  Condição, Prejudicada: Falta 

de capacidade ou energia para resistir ou completar atividades, neste caso, associado ao processo de 

doença (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

46. Mobilidade, Prejudicada: Limitação no movimento independente e voluntário do corpo ou de 

uma ou mais extremidades (NANDA, 2018). 
1,0 1,0 

47. Risco de Queda: Executar: Descida repentina do corpo de um nível alto para um mais baixo, 

devido a desequilíbrio, desmaio ou incapacidade para sustentar o peso do corpo e permanecer ereto 

(CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

48. Sono, Prejudicado: Processo Corporal: Diminuição recorrente da atividade corporal, marcada 

por redução da consciência, não estar desperto, acompanhada por desatenção, com metabolismo 

diminuído, postura imóvel, atividade física diminuída e sensibilidade diminuída a estímulos externos, 

mas prontamente reversível (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

MODO FISIOLÓGICO/PROTEÇÃO 

49. Capacidade para Proteção da Pele, Prejudicada: Poder, aptidão ou possibilidade de fazer ou 

produzir qualquer coisa; competência, habilidade, neste caso, com medidas de proteção com a pele.  
1,0 1,0 

50. Cicatrização de Ferida, Ineficaz: Perfeita e coordenada cascata de eventos celulares e 

moleculares que interagem para que ocorram a repavimentação e a reconstituição do tecido 

(MANDELBAUM; SANTIS; MANDELBAUM, 2003).  

0,40 - 

51. Dentição, Prejudicada: Ruptura nos padrões de desenvolvimento/erupção dentários ou na 

integridade estrutural de cada dente (NANDA, 2018). 
1,0 1,0 

52. Efeito Colateral da Medicação: Efeitos não relacionados com o objetivo do tratamento, mas 

previsíveis por serem inerentes à ação farmacológica de determinados medicamentos. 
1,0 1,0 

53. Exposição a Contaminação: Exposição a contaminantes ambientais em doses suficientes para 

causar efeitos adversos à saúde (CIPE, 2019). 
0,20 - 

54. Hematoma:  Sangramento: Coleção e acúmulo de sangue retido nos tecidos, associados a 

trauma ou hemostasia incompleta após cirurgia; massa palpável, sensível ao toque; pele dolorida, com 

aspecto azul esverdeado, desbotado ou amarelado (CIPE, 2019). 

0,40 - 

55. Hipertemia: Termorregulação, Prejudicada: Diminuição da capacidade de mudar o termostato 

interno, acompanhada por um aumento da temperatura corporal, pele quente e seca, sonolência e 
1,0 1,0 
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cefaleia, associada a disfunção do sistema nervoso central ou sistema endócrino, colapso por calor, 

introdução artificial de elevada temperatura corporal por razões terapêuticas (CIPE, 2019). 

56. Infecção do Trato Urinário: Presença de agente infeccioso na urina, em quantidades 

superiores a 100.000 unidades formadoras de colônias bacterianas por mililitro de urina (ufc/ml). 
1,0 1,0 

57. Inflamação, Crônica: Participação de células mononucleadas (linfócitos, plasmócitos e 

macrófagos) e fenômenos proliferativos (fibro e angiogênese), havendo concomitantemente fenômenos 

de inflamação aguda (destruição), de reparação (tecido de granulação e fibrose), de resposta imune, 

mantendo-se equilíbrio entre hospedeiro e agente agressor. A inflamação crônica pode ser precedida 

por fase aguda, ou, mais frequentemente, ter desenvolvimento insidioso.  

1,0 1,0 

58. Integridade da Pele, Prejudicada: Epiderme e/ou derme danificadas devido a procedimentos 

invasivos; fatores mecânicos, como forças de cisalhamento, perfuração, pressão; imobilidade física; 

pressão sobre saliência óssea; alterações no turgor da pele; circulação prejudicada; alteração na 

sensibilidade; ferida cirúrgica; umidade da pele; prurido; eritema; lesões na pele e imunodeficiência, 

caracterizadas por alteração das camadas da epiderme e/ou derme do corpo relacionada com 

elasticidade, textura e espessura, apresentando destruição de camadas da pele, invasão de estruturas do 

corpo e rompimento da superfície da pele (RAMALHO NETO, 2019).  

1,0 1,0 

59. Pele, Seca: Associada a sinais de turgor da pele e elastose, indicando grandes alterações das 

estruturas da pele subjacentes à epiderme (aumento da extensibilidade da pele, fragmentação da 

elastina, atrofia das glândulas sebáceas e sudoríparas) que podem significar desidratação devido ao 

espessamento da pele (LUPI et al., 2011). 

1,0 1,0 

60. Perfusão Tissular Periférica, Prejudicada: Processo Vascular: Circulação do sangue pelos 

tecidos periféricos para transporte do oxigênio, de líquidos e de nutrientes em nível celular, associada a 

temperatura e coloração da pele, diminuição do pulso arterial, mudanças na pressão arterial sanguínea, 

cicatrização de feridas e crescimento dos pelos do corpo (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

61. Processo do Sistema Imunológico, Prejudicado:  Processo Corporal: Complexo bioquímico 

que protege o corpo contra organismos patogênicos e outros corpos estranhos, criando barreiras locais e 

inflamação; a resposta imunológica humoral é especialmente eficaz contra invasões bacterianas e virais 

(CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

62. Prurido:  Percepção, Prejudicada: Sensação de formigamento irritante, sensação cutânea 

seguida de impulso para coçar a pele ou o couro cabeludo (CIPE, 2019).  
1,0 1,0 
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63. Regime de Imunização, Prejudicado: Plano terapêutico destinado a conferir ao organismo um 

estado de resistência, ou seja, de imunidade, contra determinadas enfermidades infecciosas, neste caso, 

associado a vacinas. 

1,0 1,0 

64. Risco de Infecção: Suscetibilidade à invasão e multiplicação de organismos patogênicos que 

podem comprometer a saúde devido a lesão celular local, secreção de toxinas ou reação antígeno-

anticorpo, aumento da exposição a patógenos, defesas primárias e/ou secundárias inadequadas, 

podendo estar relacionada à desnutrição, enfermidades crônicas, procedimentos invasivos, ruptura 

prolongada de membranas amnióticas, vacinação inadequada, alteração na integridade da pele, 

alteração no peristaltismo, alteração no pH das secreções, imunossupressão, leucopenia, resposta 

inflamatória suprimida (RAMALHO NETO, 2019). 

1,0 1,0 

65. Risco de Infecção Urinária: Risco de presença de agente infeccioso na urina, podendo ser 

causado por questões anatômicas, hormonais, relações sexuais e uso de fraldas.  
1,0 1,0 

66. Risco de Integridade da Pele, Prejudicada: Suscetibilidade a alteração na epiderme e/ou 

derme que pode comprometer a saúde (NANDA, 2018). 
1,0 1,0 

67. Risco de Trauma: Suscetibilidade a lesão física de início e gravidade súbitos que exige atenção 

imediata (NANDA, 2018). 
1,0 1,0 

68. Risco de Úlcera de Pé Diabético: Fenômeno decorrente da complicação do Diabete mellitus, 

que gera perda de sensibilidade periférica tátil, térmica e dolorosa, podendo determinar lesões 

complexas nos pés e nos membros inferiores que, caso não sejam tratadas, podem levar à amputação do 

membro (CUBAS et al., 2013).  

0,60 - 

69. Suscetibilidade a Infecção: Sensibilidade física a influências externas, neste caso, a infecções 

(MICHAELIS, 2020; CONDINO NETO, 2014).  
1,0 1,0 

MODO FISIOLÓGICO/SENTIDOS 

70. Dor, Aguda: Experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão tissular real ou 

potencial, ou descrita em termos de tal lesão (International Association for the Study of Pain); início 

súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, com término antecipado ou previsível e com duração 

menor que 3 meses (NANDA, 2018).  

1,0 1,0 

71. Dor, Crônica: Experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesão tissular real ou 

potencial, ou descrita em termos de tal lesão (International Association for the Study of Pain); início 
1,0 1,0 
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súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, constante ou recorrente, sem término antecipado ou 

previsível e com duração maior que 3 meses (NANDA, 2018).  

72. Dor Musculoesquelética: Dor: Sensação de dor originada nos músculos, nas articulações 

ósseas ou nos dentes; a sensação é normalmente descrita como profunda, pesada e dolorosa, ativada por 

movimentos de partes do corpo ou de todo o corpo, mas estando também presente em períodos de 

repouso (CIPE, 2019).  

1,0 1,0 

73. Dor no Peito (ou Tórax): Sensação de dor ou desconforto, localizada na região anterior do 

tórax, podendo ser de causas musculoesqueléticas, gastrointestinais, cardíacas, psiquiátricas e 

pulmonares, algumas se destacando por seu caráter potencialmente fatal, como a dissecção aguda de 

aorta, o tromboembolismo pulmonar (TEP), o pneumotórax hipertensivo, o tamponamento cardíaco, a 

ruptura e a perfuração esofagiana (SILVA; TIMERMAN, 2018).  

0,70 - 

74. Percepção Sensorial, Prejudicada: Auditiva: Percepção auditiva se refere ao processo de 

construção da representação mental provocada por um estímulo sonoro, desde meros ruídos à música e 

à complexidade da fala. O termo “audição” se refere ao sentido, isto é, a capacidade fisiológica de 

receber como entrada o som proveniente do ambiente ao nosso sistema nervoso.  

1,0 1,0 

75. Percepção Sensorial, Prejudicada: Visual: É a interpretação de certos estímulos visuais, onde 

a pessoa em questão obtém algum tipo de informação através dos seus olhos. 
1,0 1,0 

76. Percepção Tátil, Prejudicada: Percepção tátil é a capacidade do ser humano de perceber 

através da pele as características de um objeto (forma, tamanho e textura), além de outras sensações 

como pressão, temperatura e dor, as quais, em conjunto, possibilitam a adequada relação com o 

ambiente e objetos, assim como a proteção e reação dos indivíduos a estímulos nocivos (SILVA; 

SILVA; BARBOSA, 2010). 

1,0 1,0 

MODO FISIOLÓGICO/FLUIDOS E ELETRÓLITOS 

77. Edema Periférico: Retenção de líquidos corporais em espaços tissulares, caracterizada por 

intumescimento do tecido com acúmulo excessivo de líquidos de forma localizada ou generalizada; 

aumento da permeabilidade capilar; aumento na pressão hidrostática; presença, ou não, de depressão 

cutânea dura ou mole; ganho de peso; oligúria; diminuição da flexibilidade dos locais edemaciados; dor 

à palpação; aumento da circunferência abdominal, podendo o grau ser especificado por meio da escala 

em cruzes (de + a ++++) (RAMALHO NETO, 2019).  

1,0 1,0 
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78. Acidose Metabólica, Presente: Definida como níveis séricos de bicarbonato que são 

persistentemente menores que 22 mEq/L. Entre os desfechos adversos descritos estão a piora da saúde 

óssea e muscular, hipercalemia, resistência à insulina, progressão da doença renal e aumento do risco 

de mortalidade (LEON; TANGRI, 2020). 

1,0 1,0 

79. Débito Cardíaco, Prejudicado: Condição Cardíaca: Quantidade de sangue ejetada do 

ventrículo esquerdo, por minuto (CIPE, 2019).  
1,0 1,0 

80. Desidratação: Desequilíbrio de Líquidos: Volume de líquidos diminuído, ou perda de líquidos 

corporais (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

81. Função Cardíaca, Prejudicada: Volume de sangue bombeado pelo coração inadequado para 

atender às demandas metabólicas do organismo, podendo ser caracterizado por hipotensão arterial; 

taquicardia; redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo e direito (NANDA, 2018; RAMALHO 

NETO, 2019).  

1,0 1,0 

82. Função Renal, Prejudicada: Perda gradativa da estrutura e função renal, resultando em perda 

progressiva das funções fisiológicas dos rins. O diagnóstico pode ser realizado por meio de exames 

laboratoriais rotineiros, como a dosagem de creatinina sanguínea e a taxa de filtração glomerular 

(MALTA et al., 2019).  

1,0 1,0 

83. Hipervolemia:  Estado de retenção de líquidos isotônicos, caracterizado por alteração potencial 

na pressão sanguínea (normal a alta); taquisfigmia; ausculta cardíaca com terceira (B3) ou quarta bulha 

(B4), ou sopros; ansiedade; inquietação; dispneia, estertores úmidos, tosse; radiografia de tórax 

alterada; azotemia; ganho de peso em curto período; ascite; edema depressível sobre proeminências 

ósseas; edema periorbitário; saliva excessiva e espumosa; ingestão maior que a eliminação; hematócrito 

diminuído; balanço hídrico positivo; presença de linhas B à ultrassonografia pulmonar (RAMALHO 

NETO, 2019). 

1,0 1,0 

84. Presença de Hiperfosfatemia:  Desequilíbrio de Eletrólitos – fósforo sérico (valores de 

referência de 3,5 a 5,5 mg/dL). A hiperfosfatemia na DRC é resultante de três fatores principais: a 

ingestão excessiva de P, a redução da depuração de P (renal e pelos métodos dialíticos) e o estado da 

remodelação óssea (alta ou baixa) (CARVALHO; CUPPARI, 2011).  

1,0 1,0 

85. Presença de Hipernatremia:  Desequilíbrio de Eletrólitos – Hipernatremia é a concentração 

sérica de sódio > 145 mmol/L. Desenvolve-se a partir de um ganho de sódio ou pela perda de água 

livre, ou pela combinação desses fatores. Está sempre associada à hiperosmolalidade. Tem como 

1,0 1,0 
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sintomas: Letargia, Convulsões, Astenia, Irritabilidade, Coma (DUTRA et al., 2012).  

86. Presença de Hiperpotassemia:  Desequilíbrio de Eletrólitos – potássio sérico acima de 6,5 

mEq/L, com sintomas sugestivos de hipercalemia, como fraqueza muscular, paralisia flácida, 

palpitações ou parestesias e alterações eletrocardiográficas. Situação mais comum nos casos de 

insuficiência renal crônica estágios 3 a 5, diálise, insuficiência renal aguda, insuficiência adrenal, 

hiperplasia adrenal congênita perdedora de sal, lesão tecidual por rabdomiólise, queimadura ou trauma 

extensos, síndrome de lise tumoral, estados hiperosmolares (como a cetoacidose diabética) e 

intoxicação digitálica (BARROS; ALBUQUERQUE; XAVIER, 2016).  

1,0 1,0 

87. Presença de Hipocalcemia:  Desequilíbrio de Eletrólitos – Redução do cálcio sanguíneo 

abaixo do normal; as manifestações incluem reflexos tendinosos profundos hiperativos, sinal de 

Chvostek, cãibras musculares e abdominais, e espasmo carpopodálico (DECS, 2020). 

1,0 1,0 

88. Presença de Hipofosfatemia:  A hipofosfatemia é geralmente considerada quando o fosfato 

plasmático inorgânico tem concentração < 2,5 a 3,5 mg/dl. Pode resultar em manifestações clínicas 

que, na maioria das vezes, são clinicamente não expressivas. Contudo, ela pode produzir rabdomiólise 

aguda, disfunção hematológica, insuficiência respiratória, cardiopatia e alterações neurológicas 

(VIANA; BURGOS; SILVA, 2012).  

1,0 1,0 

89. Pressão Arterial, Alterada: Diminuição ou aumento da força exercida pela circulação do 

sangue na parede dos vasos da circulação sistêmica e pulmonar, como também do coração, 

caracterizado por pressão arterial abaixo (pressão sistólica cai para valores maior ou igual a 90 mmHg) 

ou acima dos parâmetros de normalidade (leituras diastólicas 90 mmHg e sistólicas 140 mmHg), 

obtidas de modo invasivo ou não invasivo (RAMALHO NETO, 2019).  

1,0 1,0 

90. Risco de Arritmia: Processo Cardíaco, Prejudicado: Variação do ritmo normal de contração 

atrial e ventricular do miocárdio (CIPE, 2019).  
1,0 1,0 

91. Risco de Desequilíbrio de Eletrólitos: Suscetibilidade a mudanças nos níveis de eletrólitos 

séricos que podem comprometer a saúde (NANDA, 2018). 
1,0 1,0 

92. Risco de Desequilíbrio de Volume de Líquidos: Suscetibilidade à diminuição do volume de 

líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular que pode comprometer a saúde (NANDA, 2018). 
1,0 1,0 

93. Risco de Função Cardíaca, Prejudicada:  Processo do Sistema Circulatório: Suscetibilidade à 

diminuição do bombeamento de sangue pelo coração (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 
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94. Risco de Hipervolemia: Suscetibilidade ao estado de retenção de líquidos isotônicos, 

caracterizado por alteração potencial na pressão sanguínea (normal a alta) (RAMALHO NETO, 2019). 
1,0 1,0 

95. Risco para Pressão Arterial, Alterado: Processo o qual pode estar associado a fatores 

clássicos como genética, idade, sexo, etnia, excesso de peso, ingestão de sódio e potássio, 

sedentarismo, álcool e fatores socioeconômicos (BARROSO et al., 2020).  

1,0 1,0 

96. Volume de Líquidos, Prejudicado: Diminuição do líquido intravascular, intersticial e/ou 

intracelular. Refere-se à desidratação, perda de água apenas, sem mudança no sódio (NANDA, 2018). 
1,0 1,0 

MODO FISIOLÓGICO/FUNÇÃO NEUROLÓGICA 

97. Aprendizagem, Prejudicada: Pensar: Processo de aquisição de conhecimento ou habilidade 

por meio de estudo, instrução, prática, treinamento ou experiência sistemáticos (CIPE, 2019).  
1,0 1,0 

98. Cognição, Prejudicada: Processo Psicológico: Processo intelectual envolvendo todos os 

aspectos da percepção, do pensamento, do raciocínio e da memória (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

99. Comunicação, Prejudicada: Comportamento Interativo: Dar ou trocar informação usando 

comportamentos verbais e não verbais, face a face, ou usando meios sincrônicos ou assincrônicos 

apoiados pela tecnologia (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

100. Memória, Prejudicada: Processo Psicológico: Atos mentais pelos quais as sensações, 

impressões e ideias são estocadas e lembradas; registro mental, retenção e lembrança de experiência 

passada, conhecimento, ideias, sensações e pensamentos (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

101. Vertigem Postural (Tontura):  Percepção, Prejudicada: Sensação de desmaio ou de 

incapacidade para manter o equilíbrio normal nas posições de pé ou sentada. Associada a confusão, 

náuseas e fraqueza (CIPE, 2019). 

0,30 - 

MODO FISIOLÓGICO/FUNÇÃO ENDÓCRINA 

102. Automonitoramento da Glicose Sanguínea, Prejudicado: Método utilizado que envolve 

basicamente a coleta de amostra de sangue periférico, por meio de uma lanceta, a fim de preencher o 

campo destinado na fita eletrônica para a leitura em um glicosímetro, bastando para isso uma única 

gota. Contudo, é uma técnica que pode ser influenciada por motivos pessoais e de gestão de insumos 

(OLIVEIRA et al., 2018).  

1,0 1,0 

103. Função do Sistema Endócrino, Prejudicada:  Processo do Sistema Regulatório prejudicado, 
1,0 1,0 
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onde a função do metabolismo, crescimento e desenvolvimento, função tecidual, função sexual, 

reprodução, sono e humor, entre outras, estão alteradas.  

104. Hiperglicemia:  Processo do sistema regulatório prejudicado, caracterizado por uma taxa de 

glicose sérica em jejum >110 mg/dL, visando, entretanto, a uma glicemia-alvo menor ou igual a 180 

mg/dL (RAMALHO NETO, 2019).  

1,0 1,0 

105. Hipoglicemia: Processo do sistema regulatório prejudicado, caracterizado por uma taxa de 

glicose sérica abaixo da faixa considerada normal, geralmente abaixo de 70 mg/dl, podendo apresentar 

tremedeira, nervosismo, ansiedade, suores, calafrios, irritabilidade, impaciência, confusão mental, 

delírio, taquicardia, tontura ou vertigem, fome, náusea, sonolência, visão embaçada, sensação de 

formigamento ou dormência nos lábios e na língua, dor de cabeça, fraqueza e fadiga, raiva ou tristeza, 

falta de coordenação motora, pesadelos, choro durante o sono, convulsões e inconsciência 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2020).  

1,0 1,0 

106. Hipovitaminose, Presente: Processo de Sistema Regulatório, Prejudicado: Condições de 

deficiência de uma ou mais vitaminas essenciais na dieta (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

107. Risco para Glicose Sanguínea, Alterado: Processo associado a diminuição da tolerância à 

glicose ou glicose de jejum alterada, pressão alta, colesterol alto ou alterações na taxa de triglicérides 

no sangue; excesso de peso, principalmente associado a gordura abdominal, história familiar de 

diabetes, doenças associadas, como a doença renal crônica, diabetes gestacional, presença de ovários 

policísticos, diagnóstico de alguns distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia, depressão, transtorno 

bipolar; apneia do sono; e uso de glicocorticoides (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2020).  

1,0 1,0 

MODO DE AUTOCONCEITO 

108. Autoimagem, Negativa: Alteração na concepção ou imagem mental de si mesmo. 

Caracterizada por comportamentos negativos em relação ao próprio corpo, à aparência e falta de 

aceitação de mudança real, com isso, o indivíduo não consegue se adaptar à sua nova condição de vida. 

Quando em nível elevado, chega a modificar comportamentos, prejudicando sua saúde física e mental 

(BESERRA, 2018). 

1,0 1,0 

109. Adaptação, Prejudicada: Enfrentamento prejudicado para o gerenciamento de novas 

situações. Caracterizado pelo comprometimento na sua capacidade de ajustar-se à atual condição ou a 
1,0 1,0 
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uma nova situação de vida, pela negação, medo, raiva, culpa, entre outros (BESERRA, 2018). 

110. Angústia Espiritual: Angústia: Rompimento na crença pessoal sobre a vida; interrogações 

sobre o significado da vida, associadas a questionamentos sobre sofrimento, separação de laços 

religiosos ou culturais, alteração nas crenças ou sistemas de valor, sentimentos de sofrimento intenso e 

raiva contra a divindade (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

111. Ansiedade: Emoção, Negativa: Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

112. Baixa Autoestima: Desenvolvimento de percepção negativa sobre o seu próprio valor em 

resposta a uma situação atual (NANDA, 2018). 
1,0 1,0 

113. Choro, Presente: Comunicação: Ações voluntárias ou involuntárias, variando de lágrimas a 

soluços, em resposta à dor, medo ou processo de luto (CIPE, 2019). 
0,40 - 

114. Comportamento, Agressivo: Comportamento, Prejudicado: Ação ou atitude brutal, arrogante, 

expressa verbalmente, fisicamente ou simbolicamente (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

115. Condição Espiritual, Prejudicada: Estado de sofrimento relacionado à capacidade 

prejudicada de experimentar significado na vida por meio de conexões consigo mesmo, com os outros, 

com o mundo ou com um poder maior (NANDA, 2018). 

1,0 1,0 

116. Crença de Saúde, Conflituosa: Crenças são noções e significados que o indivíduo tem a 

respeito do mundo, são filtros por meio dos quais o indivíduo interpreta um estímulo e, com base nessa 

interpretação, direciona ou prioriza suas ações (COELHO et al., 2016).  

1,0 1,0 

117. Crença Espiritual, Conflituosa: Crença: Convicção pessoal e disposição para manter e 

abandonar ações, levando em conta princípios de vida que invadem, integram e transcendem a natureza 

biológica e psicossocial (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

118. Desempenho Sexual, Prejudicado: Processo do Sistema Reprodutivo: Capacidade para 

participar em relação sexual e, nos homens, para ejacular (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

119. Desesperança: Ausência de esperança onde um indivíduo se encontra em desespero e não 

enxerga alternativas ou escolhas pessoais disponíveis ou, quando as enxerga, é incapaz de mobilizar 

energias a seu favor. Caracterizada por sentimentos de tristeza e melancolia (BESERRA, 2018). 

1,0 1,0 

120. Dificuldade de Enfrentamento da Doença: Atitude: Gerenciar o estresse e ter um senso de 

controle e de conforto psicológico aumentado, associado ao processo da doença (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 
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121. Estigma: Crença, Prejudicada: Prática de associar descrédito ou vergonha a outros, devido à 

presença de um fator marcante; frequentemente associado a doença mental, incapacidade (ou limitação) 

física, religião ou histórico de comportamento criminal (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

122. Estresse:  Condição, Prejudicada: Sentimento de estar tenso e ansioso, de tal modo a estar 

incapaz de funcionar apropriadamente, tanto física como mentalmente; sentimento de desconforto, 

associado a experiências desagradáveis, a dor e a sentimento de estar física e mentalmente cansado; 

distúrbio no estado físico e mental de um indivíduo (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

123. Falta de Resiliência: Privação da Capacidade de rápida adaptação ou recuperação 

(MICHAELIS, 2020). 
1,0 1,0 

124. Humor, Deprimido:  Sensação de tristeza, autodesvalorização e sentimento de culpa (DEL 

PORTO, 1999). 
1,0 1,0 

125. Ideação Suicida:   Refere-se à conduta da pessoa que busca se ferir ou se matar. A ideação 

suicida faz parte do espectro do comportamento suicida, que inclui ainda o planejamento para suicídio, 

tentativa de suicídio e o suicídio em si (VELOSO et al., 2019).  

0,40 - 

126. Medo da Morte:  Medo da própria extinção e da interrupção de sonhos para o futuro, podendo 

gerar, na pessoa, sentimento de impotência por não se poder evitar a morte (TADA; KOVACS, 2007).  
1,0 1,0 

127. Medo de Abandono: Emoção, Negativa: Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia, devido a 

causa conhecida ou desconhecida, acompanhado às vezes de luta psicológica ou resposta de fuga, e, 

neste caso, é associado ao ato ou efeito de desistir, renunciar, deixar para trás; afastamento, desistência, 

renúncia (CIPE, 2019; MICHAELIS, 2020). 

1,0 1,0 

128. Medo de Representar uma Carga para os Outros:  Caracteriza-se por uma experiência 

de fardo a carregar descrita por mudanças negativas no cotidiano relacionadas ao processo de cuidado, 

implementação de hábitos e maiores responsabilidades (CARDOSO et al., 2012). 

1,0 1,0 

129. Processo de Luto, Disfuncional: Emoção: Sentimentos de enorme tristeza associados a 

significativa perda e morte, real ou antecipada; choque e descrença (Fase de choque); exaustão, cansaço 

intenso e letargia, angústia mental, reações de aflição e expressão do luto, choro ou soluços, alarme, 

descrença, negação, raiva (Fase de reação); ajustamento, aceitação, reorientação, expressão de 

sentimentos de perda, aceitação da realidade da perda, ausência de estresse somático, expressão de 

expectativas positivas sobre o futuro (Fase de aceitação) (CIPE, 2019). 

0,65 - 
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130. Risco de Insatisfação com a Atenção à Saúde: Sensação agradável que sentimos quando as 

coisas correm de acordo com nossa vontade; alegria, contentamento, prazer (MICHAELIS, 2020). 
1,0 1,0 

131. Sofrimento: Emoção, Negativa: Sentimentos prolongados de grande tristeza, associados a 

martírio e à necessidade de tolerar situações devastadoras, como sintomas físicos crônicos, a exemplo 

de dor, desconforto ou lesão; estresse psicológico crônico, má reputação ou injustiça (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

132. Tristeza: Emoção, Negativa: Sentimentos de pesar, melancolia associada a falta de energia 

(CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

MODO DE FUNÇÃO NA VIDA REAL 

133. Abuso de Álcool (ou Alcoolismo): Abuso de Substância: Uso indevido de álcool, que pode ser 

prejudicial à saúde e causar dependência, caracterizado pela falta de controle sobre o uso de álcool 

apesar das consequências adversas e distorções no pensamento, comportamentos sugestivos de 

embriaguez ou abstinência, negação notável e/ou relato de uso por parte do paciente ou de familiares 

(BESERRA, 2018). 

1,0 1,0 

134. Abuso de Tabaco (ou de Fumo): Abuso de Substância: Uso indevido de tabaco (ou de fumo) 

(CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

135. Aceitação do Estado de Saúde, Prejudicada: Enfrentamento: Reduzir ou eliminar barreiras, 

apreensões ou tensões (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

136. Adesão ao Regime Medicamentoso, Parcial: Condição, Positiva: Ação iniciada pela própria 

pessoa para promover o bem-estar, a recuperação e a reabilitação, seguindo as orientações sem se 

desviar e estando devotada a um quadro de ações ou comportamentos. Em concordância com o regime 

terapêutico, toma os medicamentos como orientado, muda comportamentos para melhor, apresenta 

sinais de melhora, busca os medicamentos na data devida e demonstra internalização do valor de 

comportamentos de cuidado com a saúde, assim como da obediência às instruções relativas ao 

tratamento. (A adesão é frequentemente associada a apoio familiar e de outros significativos, 

conhecimento sobre medicamentos e processo de doença, motivação pessoal ou relacionamento com 

profissional de saúde.)  (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

137. Autocontrole Ineficaz da Saúde: Volição: Disposição para cuidar do que é necessário para 

manter-se, conservar-se ativo, e para lidar com as necessidades básicas, individuais e essenciais, e com 

as atividades da vida (diária) (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 
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138. Baixo Comparecimento a Consulta de Acompanhamento (ou Consulta Subsequente): 

Situação de pessoa(s) em um certo momento ou período; conjuntura, neste caso, ao comparecer a 

consulta (MICHAELIS, 2020). 

1,0 1,0 

139. Baixo Conhecimento em Saúde: Conhecimento: Consciência (ou cognição) dos problemas 

comuns de saúde, práticas saudáveis e serviços de saúde disponíveis; capacidade para reconhecer sinais 

e sintomas de doenças e para compartilhar a informação com os outros significativos (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

140. Capacidade para Executar Atividade de Lazer, Prejudicada: Capacidade para Executar 

Atividade Recreacional (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

141. Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime Medicamentoso, Prejudicada: Poder, 

aptidão ou possibilidade de fazer ou produzir qualquer coisa; competência, habilidade, neste caso, de 

manejar o regime medicamentoso (MICHAELIS, 2020). 

1,0 1,0 

142. Capacidade para Preparar Alimentos, Prejudicada: Poder, aptidão ou possibilidade de fazer 

ou produzir qualquer coisa; competência, habilidade, neste caso, de preparar alimentos (MICHAELIS, 

2020). 

1,0 1,0 

143. Capacidade para Vestir-se e Arrumar-se (Cuidar da Aparência Externa), Prejudicada: 

Capacidade: Pôr ou tirar roupas apropriadas (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

144. Déficit de Autocuidado: Capacidade de desempenhar atividades para cuidar do próprio corpo e 

das funções corporais (NANDA, 2018). 
1,0 1,0 

145. Desempenho de Papel, Prejudicado: Padrão de comportamento e autoexpressão que não 

combina com o contexto, as normas e as expectativas do ambiente (NANDA, 2018). 
1,0 1,0 

146. Dificuldade com Regime Medicamentoso, Complexo: Padrão de regulação e integração à 

vida diária de um regime terapêutico para tratamento de doenças e suas sequelas que é insatisfatório 

para alcançar metas específicas de saúde, no caso, o regime medicamentoso (NANDA, 2018). 

1,0 1,0 

147. Expectativa sobre o Tratamento, Irrealista: Crença daquele que não tem uma percepção 

adequada real da realidade (MICHAELIS, 2020). 
1,0 1,0 

148. Falta de Conhecimento sobre Regime de Líquidos: Condição: Conteúdo específico de 

pensamento, fundamentado em sabedoria adquirida, ou em informação ou habilidades aprendidas, 

cognição e reconhecimento da informação (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

149. Falta de Conhecimento sobre Regime Dietético: Condição: Conteúdo específico de 

pensamento, fundamentado em sabedoria adquirida, ou em informação ou habilidades aprendidas, 
1,0 1,0 
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cognição e reconhecimento da informação (CIPE, 2019). 

150. Falta de Conhecimento sobre Regime Medicamentoso: Condição: Conteúdo específico de 

pensamento, fundamentado em sabedoria adquirida, ou em informação ou habilidades aprendidas, 

cognição e reconhecimento da informação (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

151. Não Adesão ao Regime Dietético: Condição, Prejudicada: Não seguimento ou não 

conformação ao regime, no caso, dietético (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

152. Não Adesão ao Regime Terapêutico: Condição, Prejudicada: Não seguimento ou não 

conformação ao regime terapêutico (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

153. Negação sobre a Severidade da Doença: Processo de Enfrentamento, Prejudicado: Evitar ou 

não reconhecer o conhecimento ou significado de um evento, a fim de minimizar a ansiedade ou 

conflito (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

154. Papel de Esposa(o), Prejudicado: Papel de Membro da Família (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

155. Papel de Mãe, Prejudicado: Papel Parental: Interagir de acordo com as responsabilidades de 

ser mãe; internalizar expectativas de membros da família, amigos e sociedade em relação aos 

comportamentos próprios ou impróprios do papel de gestantes e mães (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

156. Papel de Paciente, Prejudicado: Papel de Indivíduo (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

157. Papel de Pai, Prejudicado: Papel Parental: Desempenhar (com sucesso) as responsabilidades 

de ser a figura masculina na família, de acordo com o grupo social e a cultura (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

158. Papel de Segurança, Prejudicado: Papel: Estar seguro, livre de perigo, risco ou lesão (CIPE, 

2019). 
1,0 1,0 

159. Papel de Trabalho, Prejudicado: Papel de Processo: Interagir de acordo com as 

responsabilidades das tarefas para trabalhar; comportamentos esperados de estar empregado, em 

concordância com os requerimentos do trabalho; internalização das expectativas de empregadores e 

empregados, colegas, organizações e sociedade com relação a um comportamento próprio ou impróprio 

do papel no trabalho (CIPE, 2019).  

1,0 1,0 

160. Papel Familiar, Prejudicado:  Atribuições ou funções que alguém tem em uma organização, 

na sociedade, neste caso, ligadas por laços de parentesco (MICHAELIS, 2020).  
1,0 1,0 

161. Problema de Continuidade do Cuidado:  Assistência à saúde oferecida continuamente desde 
1,0 1,0 
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o contato inicial, seguindo o paciente durante todas as fases do atendimento (DECS, 2020). 

MODO DE INTERDEPENDÊNCIA 

162. Acesso a Tratamento, Prejudicado:  A utilização dos serviços de saúde de forma apropriada 

em momentos convenientes (MENDES, 2016).  
1,0 1,0 

163. Capacidade Familiar para Gerenciar o Regime, Prejudicada: Poder, aptidão ou 

possibilidade de fazer ou produzir qualquer coisa; competência, habilidade, no caso, o regime 

terapêutico de seu ente querido.  

1,0 1,0 

164. Comunicação entre Equipe Interprofissional e Indivíduo, Prejudicada: Recurso que 

permite ao profissional de saúde estabelecer relacionamento interpessoal com os indivíduos, ajudando-

os na sua recuperação e superação de situações traumáticas (SANTOS et al., 2015).  

1,0 1,0 

165. Comunicação Familiar, Prejudicada: Comunicação que se estabelece diretamente entre um 

conjunto de pessoas, em geral ligadas por laços de parentesco, que podem viver sob o mesmo teto 

(MICHAELIS, 2020).  

1,0 1,0 

166. Condição Social, Prejudicada: Posição social que uma pessoa ocupa em relação a outras 

pessoas dentro de uma sociedade. 
1,0 1,0 

167. Estresse do Cuidador: Condição, Prejudicada – Sentimento de estar tenso e ansioso, de tal 

modo a estar incapaz de funcionar apropriadamente, tanto física como mentalmente; sentimento de 

desconforto, associado a experiências desagradáveis, a dor e a sentimento de estar física e mentalmente 

cansado; distúrbio no estado físico e mental de um indivíduo (CIPE, 2019). 

0,50 - 

168. Falta de Acesso a Transporte: Ingresso a qualquer veículo utilizado para transportar pessoas.  
1,0 1,0 

169. Falta de Apoio Familiar: Ausência de sustentação do indivíduo por parte da família 

(NÓBREGA et al., 2018). 
  

170. Falta de Apoio Social: Relações interpessoais em que há existência ou disponibilidade das 

pessoas para confiar, demonstrar preocupação com o outro, valorizar, comunicar-se, ajudar, assistir 

com os recursos disponíveis (FONSECA; MOURA, 2008).  

1,0 1,0 

171. Falta de Confiança na Equipe Interprofissional: Emoção – Sentimento de confiança, crença 

na bondade, força e confiabilidade de outras pessoas (CIPE, 2019).   
1,0 1,0 

172. Isolamento Social: Estado negativo de estabelecimento de barreiras na interação entre a pessoa 
1,0 1,0 
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Legenda: *IVC: Índice de Validação de Conteúdo. Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

e a sociedade, percebida como imposta pelos outros ou por escolha do próprio indivíduo, em que há 

uma quantidade insuficiente ou uma qualidade ineficaz de troca social. Caracterizado pelo desejo de 

estar sozinho, por sentir-se diferente dos outros, ser excluído, melancolia, insignificância, vazio, 

retraimento, baixa autoestima, solidão, pela insegurança em público, pela insatisfação com o 

envolvimento social e/ou pelo relato familiar de mudança na interação (BESERRA, 2018). 

173. Processo de Tomada de Decisão Familiar, Prejudicado: Cognição – Processos mentais para 

determinar o curso de uma ação, tendo por base informação relevante, consequências potenciais de 

cada alternativa e recursos (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 

174. Processo Familiar, Prejudicado: Processo – Interações contínuas ou padrões de 

relacionamento entre os membros da família. 
1,0 1,0 

175. Risco de Enfrentamento Familiar, Prejudicado: Comportamento familiar ineficaz para 

enfrentar a doença, gerenciar o estresse e ter um senso de controle e de conforto psicológico. 

Caracterizado por habilidades insuficientes para a resolução de problemas e incapacidade de lidar com 

a situação (BESERRA, 2018). 

1,0 1,0 

176. Risco de Violência:  Comportamento Agressivo – Demonstração brutal de ações ou uso 

injustificado de força ou poder, com o propósito de lesar ou causar dano, maltratar ou atacar. Ataque 

violento, abusivo, ilegal, ou ações culturalmente proibidas em relação aos outros; estado de luta ou 

conflito por poder (CIPE, 2019). 

0,60 - 

177. Satisfação Conjugal, Prejudicada: Condição – Contínuo preenchimento dos desejos, emoções 

gratificadas; ou ratificação entre parceiros conjugais ou casais, em uma família (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

178. Socialização, Prejudicada: Comportamento Interativo – Troca social mútua; participação em 

atividades sociais (CIPE, 2019). 
1,0 1,0 

179. Solidão: Emoção, Negativa: Sentimentos de falta de pertencimento, isolamento emocional, 

sentimento de ser excluído, sentimento de melancolia e tristeza associado a falta de companhia, 

simpatia e amizade, acompanhado de sentimentos de insignificância, vazio, afastamento (ou 

retraimento), baixa autoestima (CIPE, 2019). 

1,0 1,0 
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Tabela 3 - Distribuição dos enunciados de intervenções de enfermagem e seus Índices de Validade de Conteúdo em cada rodada Delphi. Niterói, 

2021(.) 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 
IVC* da 1ª Rodada 

Delphi 

IVC da 2ª Rodada 

Delphi 

MODO FISIOLÓGICO 

Oxigenação (n = 8) 

1. Examinar condições pulmonares; 1,0 1,0 

2. Auscultar os sons respiratórios, observando áreas de ventilação diminuídas ou 

ausentes e a presença de ruídos adventícios; 0,80 1,0 

3. Monitorizar ruídos respiratórios, tais como sibilos e roncos; 1,0 1,0 

4. Comparar com valores prévios da frequência respiratória; 1,0 1,0 

5. Observar valores na oximetria de pulso se < 90%; 1,0 1,0 

6. Observar início, característica e duração da tosse; 1,0 1,0 

7. Regular a ingestão de líquidos para otimizar o equilíbrio de líquidos; 1,0 1,0 

8. Anotar movimentos do tórax, observando simetria, uso de músculos acessórios e 

retrações musculares, supraclaviculares e intercostais. 1,0 1,0 

Nutrição (n = 21) 

9. Avaliar dados antropométricos; 1,0 1,0 

10. Investigar queixas acerca da alimentação; 1,0 1,0 

11. Questionar sobre a deglutição: a localização, tipos de alimentos/líquidos que são mais 

difíceis, se progressiva ou intermitente, fatores de melhora (ex.: ingestão de água 

durante as refeições), início e duração dos sintomas e capacidade de tossir; 1,0 1,0 

12. Observar se paciente usa prótese dentária, que deve estar bem fixada;  0,85 1,0 
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13. Diminuir o tamanho dos utensílios e adaptar utensílios (ex.: colheres de sobremesa, 

pratos antiderrapantes); 1,0 1,0 

14. Orientar quanto à necessidade de uma rotina diária de cuidado oral;  1,0 1,0 

15. Orientar a pessoa a escovar os dentes, as gengivas e a língua  1,0 1,0 

16. Encorajar os usuários de dentadura a escovarem as gengivas e a língua e a 

enxaguarem a cavidade oral diariamente;  1,0 1,0 

17. Recomendar uma alimentação saudável;  1,0 1,0 

18. Providenciar as consultas dentárias; 1,0 1,0 

19. Ofertar alimentos saudáveis, como frutas, verduras e legumes, evitando o consumo de 

alimentos industrializados; 0,80 1,0 

20. Limitar líquidos durantes as refeições;  1,0 1,0 

21. Investigar preferências alimentares da pessoa; 1,0 1,0 

22. Registrar aceitação da dieta; 1,0 1,0 

23. Monitorar as mucosas, a turgescência da pele; 1,0 1,0 

24. Avaliar ingesta hídrica insuficiente; 1,0 1,0 

25. Pesar diariamente e monitorar tendências; 1,0 1,0 

26. Monitorizar estado de hidratação (por exemplo: membranas mucosas úmidas, 

adequação dos pulsos e pressão sanguínea ortostática), como apropriado;  1,0 1,0 

27. Orientar pessoa obesa a prevenir hipertensão por meio de dieta, exercícios, entre 

outras medidas; 1,0 1,0 

28. Acompanhar evolução de dados do paciente: peso em todas as consultas;  0,80 1,0 

29. Orientar o hipertenso sobre as medidas de redução do peso. 0,85 1,0 

Eliminação (n = 32) 

30. Registar a frequência e características das evacuações; 1,0 1,0 

31. Estimular deambulação; 1,0 1,0 
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32. Registrar a frequência e características das evacuações; 1,0 1,0 

33. Estabelecer, juntamente com o serviço de nutrição, dieta constipante; 1,0 1,0 

34. Estimular ingestão de água, caso possa; 1,0 1,0 

35. Avaliar ingesta hídrica e dietética; 1,0 1,0 

36. Investigar controle intestinal; 1,0 1,0 

37. Orientar a pessoa a beber bastante líquido (média de 2 litros por dia), caso não haja 

nenhuma contraindicação; 1,0 1,0 

38. Instruir a pessoa a evitar reter a urina, urinando sempre que tiver vontade; 1,0 1,0 

39. Incentivar a pessoa a manter-se sempre com uma higiene pessoal adequada;  1,0 1,0 

40. Orientar a higiene da região perianal após as evacuações, caso não seja possível fazer 

a limpeza adequadamente;  1,0 1,0 

41. Evitar o uso indiscriminado de antibióticos, sem indicação médica; 1,0 1,0 

42. Evitar o uso de absorventes internos, caso as pacientes ainda estejam menstruando; 0,80 1,0 

43. Reduzir as barreiras ambientais; 0,80 1,0 

44. Auxiliar a pessoa e sua percepção e adaptação de ser incontinente; 0,80 1,0 

45. Refletir sobre associações da incontinência urinária e envelhecimento; 0,85 1,0 

46. Prevenir quedas associadas ao aumento da frequência de micção por uso de diuréticos 

por pacientes hipertensos; 0,80 1,0 

47. Fortalecer a musculatura do assoalho pélvico; 0,80 1,0 

48. Identificar os riscos para o desenvolvimento de obstipação; 1,0 1,0 

49. Investigar ingesta insuficiente de água; 1,0 1,0 

50. Questionar dor ao urinar; 1,0 1,0 

51. Avaliar sinais de hipovolemia, como sangramentos, diarreias, vômitos e outras perdas; 1,0 1,0 

52. Averiguar sinais de baixo débito cardíaco; 1,0 1,0 

53. Investigar baixa ingestão alimentar; 1,0 1,0 
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54. Procurar sinais de desidratação e má perfusão tecidual; 1,0 1,0 

55. Avaliar exame de urina; 1,0 1,0 

56. Avaliar o exame de urina de 24 horas; 1,0 1,0 

57. Avaliar exames laboratoriais; 1,0 1,0 

58. Observar e registrar dados sobre o vômito quanto a cor, consistência, presença de 

sangue e horários; 1,0 1,0 

59. Monitorar exames laboratoriais, atentando para distúrbios eletrólitos; 1,0 1,0 

60. Administrar medicação antiemética conforme prescrição médica; 1,0 1,0 

61. Promover o repouso adequado para facilitar o alívio da náusea e vômito. 1,0 1,0 

Atividade e Repouso (n = 26) 

62. Caminhar e ficar de pé, se for possível; 0,95 1,0 

63. Analisar o tipo e a fonte da dor ao selecionar uma estratégia para seu alívio; 1,0 1,0 

64. Selecionar e implementar uma variedade de medidas (p.ex.: farmacológica, não 

farmacológica, interpessoais) para facilitar o alívio da dor, quando adequado; 1,0 1,0 

65. Monitorar a satisfação da pessoa com o controle da dor, a intervalos específicos; 1,0 1,0 

66. Explicar à família as causas da fadiga; 1,0 1,0 

67. Identificar fatores que desencadeiam a fadiga; 1,0 1,0 

68. Auxiliar a pessoa nas atividades (alimentação e higiene);  0,85 1,0 

69. Orientar o acompanhante para deixar a pessoa em repouso; 0,90 1,0 

70. Orientação da prática de atividade física, a qual gera benefícios e o aumento da massa 

muscular, evitando a sarcopenia;  0,85 1,0 

71. Supervisionar polifarmácia e a subprescrição de medicamentos;  1,0 1,0 

72. Reforçar uma alimentação saudável, principalmente no que tange à suplementação 

proteico-energética; 1,0 1,0 

73. Incentivar mudanças no estilo de vida; 1,0 1,0 
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74. Implementar medidas de conforto; 1,0 1,0 

75. Promover a realização de atividade e repouso; 0,85 1,0 

76. Incorporar as atividades da vida diária ao protocolo de exercícios, se apropriado; 1,0 1,0 

77. Empregar as atividades motoras que exijam atenção e uso dos dois lados do corpo; 1,0 1,0 

78. Incentivar exercícios físicos; 0,85 1,0 

79. Promover medidas de relaxamento; 0,85 1,0 

80. Realizar periodicamente revisão e ajuste da prescrição de medicamentos que 

aumentam o risco de queda;  1,0 1,0 

81. Verificar o uso de diuréticos, laxantes; 1,0 1,0 

82. Avaliar risco de quedas decorrente de fatores psicológicos ou psiquiátricos, sempre 

que necessário; 1,0 1,0 

83. Solicitar avaliação de farmacêutico quando houver dúvidas quanto ao risco aumentado 

devido ao uso de medicamentos; 1,0 1,0 

84. Avaliar padrão de sono; 1,0 1,0 

85. Investigar costumes de horários de sono; 1,0 1,0 

86. Avaliar prescrição médica acerca de medicamentos que podem alterar o sono e 

provocar sonolência;  1,0 1,0 

87. Questionar sobre interrupções do sono. 1,0 1,0 

Proteção (n = 18) 

88. Registrar no prontuário as alergias; 1,0 1,0 

89. Orientar a pessoa a sempre citar suas alergias; 1,0 1,0 

90. Avaliar prescrição médica a fim de avaliar interações medicamentosas; 
1,0 1,0 

91. Investigar a evidência de retorno venoso prejudicado ou estase venosa;  1,0 1,0 

92. Manter a extremidade edemaciada elevada acima no nível do coração, sempre que 

possível; 1,0 1,0 
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93. Manter a hidratação da pele; 1,0 1,0 

94. Identificar sinais como pele fria, edema e congestão pulmonar;  1,0 1,0 

95. Manter membros aquecidos e higienizados para reduzir risco de lesões;  1,0 1,0 

96. Observar pulso periférico;  1,0 1,0 

97. Avaliar indicadores bioquímicos; 1,0 1,0 

98. Avaliar junto à equipe médica tratamento tópico;  1,0 1,0 

99. Monitorar áreas de vermelhidão e ruptura da pele;  1,0 1,0 

100. Monitorar ressecamento e umidade excessivos da pele;  1,0 1,0 

101. Monitorar a cor da pele;  1,0 1,0 

102. Monitorar a temperatura da pele; 1,0 1,0 

103. Orientar a não utilizar medicamentos sem receita médica; 1,0 1,0 

104. Incentivar a ingestão hídrica diária adequada; 1,0 1,0 

105. Observar o volume e as características da sua urina. 1,0 1,0 

Sentidos (n = 16) 

106. Evitar ambientes com muito barulho; 1,0 1,0 

107. Utilizar medidas de proteção contra ruídos; 1,0 1,0 

108. Orientar quanto a se afastar das atividades;  1,0 1,0 

109. Incentivar o repouso em ambiente com pouca luminosidade e silêncio; 1,0 1,0 

110. Realizar um levantamento abrangente da dor de modo a incluir o local, as 

características, o início/duração, a frequência, a qualidade, a intensidade ou a 

gravidade da dor e os fatores precipitantes; 1,0 1,0 

111. Assegurar à pessoa os cuidados precisos de analgesia; 1,0 1,0 

112. Avaliar com a pessoa e a equipe de cuidados de saúde a eficácia de medidas de 

controle da dor que tenham sido utilizadas; 1,0 1,0 

113. Encorajar o monitoramento da própria dor e a interferir adequadamente; 1,0 1,0 
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114. Colaborar com a pessoa, com as pessoas significativas e com outros 

profissionais da saúde na seleção e implementação de medidas não farmacológicas de 

alívio da dor, quando adequado; 0,90 1,0 

115. Avaliar necessidade de avaliação neurológica; 1,0 1,0 

116. Promover o uso do medicamento prescrito; 1,0 1,0 

117. Controlar doenças de base; 1,0 1,0 

118. Discutir medidas para evitar acidentes no domicílio; 1,0 1,0 

119. Encaminhar para o serviço de Otorrino; 1,0 1,0 

120. Encaminhar para serviço de Oftalmologia; 1,0 1,0 

121. Averiguar causas para a perda da sensibilidade. 1,0 1,0 

Fluidos e Eletrólitos (n = 39) 

122. Orientar quanto ao uso de diuréticos e de anti-inflamatórios; 1,0 1,0 

123. Educar quanto à ingestão excessiva de alimentos e bebidas ricos em purina;  1,0 1,0 

124. Dosar HCO3; 1,0 1,0 

125. Estimular mudança dietética com frutas e legumes; 1,0 1,0 

126. Observar hipercalemia; 1,0 1,0 

127. Acompanhar creatinina sérica a cada consulta; 1,0 1,0 

128. Controlar volume de líquidos ganho;  1,0 1,0 

129. Incentivar alimentação saudável; 1,0 1,0 

130. Averiguar a administração prolongada de diuréticos; 1,0 1,0 

131. Solicitar Eletrocardiograma; 1,0 1,0 

132. Revisar uso de medicamentos; 1,0 1,0 

133. Avaliar função renal; 1,0 1,0 

134. Avaliar ingestão de sódio; 1,0 1,0 

135. Investigar perda de água em grande quantidade (em situações de febre, 1,0 1,0 
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diarreia, diabetes insípida, diabetes, infecções respiratórias e uso de diuréticos); 

136. Orientar o hipertenso no dia da consulta de enfermagem;  1,0 1,0 

137. Orientar o hipertenso a buscar ajuda na presença de sinais e sintomas da 

hipertensão arterial;  1,0 1,0 

138. Orientar a pessoa sobre o tratamento medicamento e não medicamentoso;  1,0 1,0 

139. Orientar a pessoa sobre mudança do estilo de vida;  1,0 1,0 

140. Orientar a pessoa para hábitos de alimentação saudável; 1,0 1,0 

141. Avaliar dosagem de cálcio sérico e cálcio ionizado, fósforo, PTH, calcitriol; 1,0 1,0 

142. Avaliar reposição de cálcio com a equipe médica;  1,0 1,0 

143. Pesquisar sobre o uso de medicamentos para hipertensão;  1,0 1,0 

144. Pesquisar sobre uso de superdosagem da medicação;  0,90 1,0 

145. Encaminhar o hipertenso para avaliação da medicação; 1,0 1,0 

146. Avaliar hipervolemia; 1,0 1,0 

147. Fortalecer as recomendações nutricionais específicas para a ingestão de 

proteína, carboidratos, calorias, lipídeos, sódio, potássio e fósforo; 1,0 1,0 

148. Avaliar a necessidade de uso de medicação de emergência;  1,0 1,0 

149. Informar a pessoa dos valores normais da pressão arterial;  1,0 1,0 

150. Verificar condições de hidratação do paciente (mucosas, edema, pulso e 

frequência cardíaca); 1,0 1,0 

151. Monitorar níveis de eletrólitos séricos; 1,0 1,0 

152. Identificar possíveis causas dos desequilíbrios eletrolíticos;  1,0 1,0 

153. Monitorar náuseas, vômitos e diarreia; 1,0 1,0 

154. Identificar tratamentos capazes de alterar o estado eletrolítico, como drenagem 

gastrointestinal, diuréticos, anti-hipertensivos e bloqueadores do canal de cálcio;  1,0 1,0 

155. Administrar eletrólitos suplementares prescritos, se apropriado;  1,0 1,0 
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156. Orientar o uso de escova de dente macia ou escova de espuma; 1,0 1,0 

157. Buscar por sintomas de uremia; 1,0 1,0 

158. Avaliar o controle do tratamento medicamentoso;  1,0 1,0 

159. Avaliar necessidade de hidratação; 1,0 1,0 

160. Encaminhar ao serviço de Nutrição para a adequação do regime dietético. 1,0 1,0 

Função Neurológica (n = 13) 

161. Avaliar a função cognitiva guiada pelo miniexame do estado mental; 1,0 1,0 

162. Avaliar estado mental, nível de desenvolvimento e capacidade cognitiva; 1,0 1,0 

163. Avaliar o estado psicológico; 1,0 1,0 

164. Avaliar a comunicação sobre os cuidados do tratamento conservador;  1,0 1,0 

165. Averiguar a aprendizagem cognitiva da pessoa quanto à sua saúde;  1,0 1,0 

166. Avaliar barreiras na comunicação no cotidiano da pessoa;  1,0 1,0 

167. Ouvir a pessoa e família atentamente e responder de modo simples e 

compreensível;  1,0 1,0 

168. Garantir que a pessoa compreenda as orientações fornecidas acerca do seu 

estado de saúde;  1,0 1,0 

169. Permitir que a pessoa evidencie suas expectativas acerca da sua condição de 

saúde; 1,0 1,0 

170. Instituir medidas que proporcionem a memorização do tratamento da pessoa; 1,0 1,0 

171. Questionar o exato momento da vertigem; 1,0 1,0 

172. Avaliar se houve perda da consciência na vertigem; 1,0 1,0 

173. Identificar sinais e sintomas antes da vertigem. 0,95 1,0 

Função Endócrina (n = 19) 

174. Incentivar a higiene das mãos antes e depois da mensuração;  0,90 1,0 

175. Educar quanto aos materiais perfurocortantes e seu descarte; 1,0 1,0 
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176. Orientar quanto à calibração do aparelho e cuidados gerais;  1,0 1,0 

177. Retirar dúvidas existentes; 1,0 1,0 

178. Orientar sobre o tratamento da hipertensão e diabetes;  1,0 1,0 

179. Orientar sobre as complicações da diabetes; 1,0 1,0 

180. Orientar sobre a mudança do estilo de vida;  1,0 1,0 

181. Pesquisar sobre o regime da alimentação;  1,0 1,0 

182. Orientar sobre as complicações da Hiperglicemia; 1,0 1,0 

183. Avaliar obesidade, sobrepeso, sedentarismo e consumo elevado de 

carboidratos refinados; 1,0 1,0 

184. Averiguar doença hepática gordurosa não alcoólica, hiperuricemia, 

insuficiência cardíaca, alterações cognitivas e câncer, pois estão algumas vezes 

associados à resistência à insulina; 0,80 1,0 

185. Avaliar os exames de glicemia;  1,0 1,0 

186. Pesquisar sobre o regime de alimentação;  1,0 1,0 

187. Orientar sobre as complicações da Hipoglicemia; 0,95 1,0 

188. Acompanhar evolução de dados do paciente: peso em todas as consultas;  0,95 1,0 

189. Orientar sobre as medidas de redução do peso;  0,90 1,0 

190. Calcular IMC nas consultas; 0,85 1,0 

191. Avaliar controle insuficiente do diabetes; 0,90 1,0 

192. Avaliar sinais de hiperglicemia e de hipoglicemia. 0,95 1,0 

MODO DE AUTOCONCEITO (n = 88) 

193. Identificar o sofrimento;  1,0 1,0 

194. Avaliar expressão de culpa;  1,0 1,0 

195. Estabelecer integração com pessoas significativas;  1,0 1,0 

196. Avaliar distúrbio no sistema de crenças ou relação com Deus;  1,0 1,0 
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197. Avaliar expressão de raiva ou desespero; 1,0 1,0 

198. Aconselhar sobre ansiedade; 1,0 1,0 

199. Avaliar as expectativas da pessoa; 1,0 1,0 

200. Obter dados sobre ansiedade; 1,0 1,0 

201. Ouvir queixas que possibilitam a ansiedade; 1,0 1,0 

202. Acreditar na capacidade da pessoa e no poder das suas intervenções; 1,0 1,0 

203. Elogiar aos pequenos ganhos;  1,0 1,0 

204. Estimular a autoconfiança; 1,0 1,0 

205. Estimular a independência; 1,0 1,0 

206. Ajudar a pessoa a adaptar-se às suas incapacidades; 1,0 1,0 

207. Ouvir atentamente as expectativas da pessoa;  1,0 1,0 

208. Definir atividades para seu autocuidado; 1,0 1,0 

209. Reconhecer situações em que a pessoa possa autogerir seu tratamento; 1,0 1,0 

210. Avaliar relações familiares;  1,0 1,0 

211. Avaliar nível de escolaridade; 1,0 1,0 

212. Questionar dúvidas; 1,0 1,0 

213. Reforçar presença nas consultas; 1,0 1,0 

214. Ofertar auxílio quando necessário; 1,0 1,0 

215. Adaptar, se necessário, os modos de ações educativas prestadas na consulta;  1,0 1,0 

216. Manter respeito e deixar a pessoa discursar sobre seus motivos; 1,0 1,0 

217. Avaliar ajuda de outros profissionais para melhor manejo da situação; 1,0 1,0 

218. Promover boa interação;  1,0 1,0 

219. Avaliar emoções e sentimentos atuais; 1,0 1,0 

220. Avaliar se algum sinal ou sintoma esteja associado ao desconforto; 1,0 1,0 

221. Criar um ambiente seguro para a pessoa; 1,0 1,0 
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222. Despertar sentimentos de esperança; 1,0 1,0 

223. Contribuir para redução de fatores estressantes e aumento da qualidade de 

vida;  1,0 1,0 

224. Incentivar práticas espirituais que proporcionem conforto à pessoa;  1,0 1,0 

225. Conhecer os valores da religião para a pessoa; 1,0 1,0 

226. Questionar os motivos para sua crença desmotivada; 1,0 1,0 

227. Promover medidas para a integração da religião e cuidados em saúde;  1,0 1,0 

228. Praticar empatia; 1,0 1,0 

229. Valorizar os sintomas emocionais da pessoa; 1,0 1,0 

230. Reconhecer as perspectivas do futuro da pessoa; 1,0 1,0 

231. Identificar motivos que levam a dificuldade do seguimento; 1,0 1,0 

232. Avaliar insatisfação no tratamento; 1,0 1,0 

233. Avaliar insatisfação com o atendimento prestado, independente de quem o 

realizou; 1,0 1,0 

234. Promover medidas multiprofissionais que contribuam para melhora da imagem 

corporal; 1,0 1,0 

235. Avaliar medidas possíveis para melhora da imagem corporal na comunidade; 1,0 1,0 

236. Compartilhar junto à equipe de Fisioterapia e Educação Física possíveis 

medidas para a realização de exercícios físicos;  0,85 1,0 

237. Promover trabalho biopsicossocial com pessoa e família; 1,0 1,0 

238. Envolver o parceiro sexual no tratamento; 1,0 1,0 

239. Ensinar a definição do termo “sexualidade” e estimulá-lo a aumentar 

expressões de carinho e formas alternativas de sentir prazer que não exijam 

penetração;  0,80 1,0 

240. Conhecer a realidade e expectativas quanto à atividade sexual da pessoa e 

propor soluções e tratamentos específicos para cada caso; 0,85 1,0 
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241. Fornecer informações sobre o tratamento que sejam adequadas para cada 

paciente, considerando o nível cultural de cada um e o quanto a pessoa deseja ser 

informada;  1,0 1,0 

242. Educar o paciente e seu parceiro sobre sexualidade; 1,0 1,0 

243. Avaliar a percepção de seu próprio corpo, sua imagem corporal, seus 

pensamentos, sentimentos e comportamentos sexuais, seu relacionamento sexual 

(parceria, casal, família) e seu contexto social e sexual, tais como cultura e normas 

sexuais;  0,85 1,0 

244. Incentivar o paciente a expor suas dúvidas, medos e expectativas relacionados 

à função sexual aos profissionais de saúde; 0,90 1,0 

245. Avaliar nível de conhecimento acerca das estratégias de higiene;  1,0 1,0 

246. Valorizar a higiene pessoal para melhor qualidade de vida; 1,0 1,0 

247. Encaminhar para serviço odontológico, caso necessário;  1,0 1,0 

248. Obter dados de saúde; 1,0 1,0 

249. Estudar o histórico familiar; 1,0 1,0 

250. Observar o comportamento da pessoa; 1,0 1,0 

251. Facilitar a capacidade para comunicar sentimentos; 1,0 1,0 

252. Promover entrevista motivacional; 1,0 1,0 

253. Observar desejos e valores socioculturais; 1,0 1,0 

254. Valorizar sinais e sintomas apresentados que desmotivem; 1,0 1,0 

255. Promover adaptação a novos estilos de vida; 1,0 1,0 

256. Ensinar a pessoa sobre hábitos alimentares; 1,0 1,0 

257. Destacar a percepção do bem-estar;  1,0 1,0 

258. Avaliar crenças, atitudes e valores da pessoa e família; 1,0 1,0 

259. Averiguar ambientes tolerantes a conflitos, limites, relacionamentos saudáveis 

e positivos; 1,0 1,0 
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260. Promover senso de humanização e integralidade da pessoa; 1,0 1,0 

261. Fortalecer o vínculo; 1,0 1,0 

262. Auxiliar no processo de cuidado na relação pessoa-família; 1,0 1,0 

263. Promover comunicação com a equipe multidisciplinar; 1,0 1,0 

264. Auxiliar na inserção dos usuários que tentaram o suicídio na comunidade; 1,0 1,0 

265. Refletir sobre satisfação com o tratamento; 1,0 1,0 

266. Avaliar causas de incerteza que afetam o sofrimento da pessoa; 1,0 1,0 

267. Avaliar medidas que sustentam a confiança da pessoa; 1,0 1,0 

268. Identificar os aspectos espirituais que afetam o sofrimento; 1,0 1,0 

269. Respeitar períodos de solidão; 1,0 1,0 

270. Reconhecer conflitos; 1,0 1,0 

271. Explicar a progressão do tratamento; 1,0 1,0 

272. Descartar possíveis conceitos pré-estabelecidos sobre a doença crônica; 1,0 1,0 

273. Demonstrar medidas de crenças que favoreçam a superação; 1,0 1,0 

274. Observar sentimentos que motivem a tristeza, irritabilidade, medo, ansiedade e 

solidão; 1,0 1,0 

275. Buscar subsídios para compreender o estado emocional; 1,0 1,0 

276. Procurar proporcionar medidas para melhor qualidade de vida; 1,0 1,0 

277. Esclarecer dúvidas recorrentes;  1,0 1,0 

278. Oferecer apoio emocional;  1,0 1,0 

279. Usar medidas alternativas para alívio, como: construção de imagem, 

relaxamento e biofeedback; 1,0 1,0 

280. Encaminhar ao serviço de Psicologia. 1,0 1,0 

MODO DE FUNÇÃO NA VIDA REAL (n = 64) 

281. Avaliar o abuso de álcool/fumo pela pessoa e seu impacto na saúde; 1,0 1,0 
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282. Estimular a pessoa/família a identificar os fatores relacionados ao abuso de 

álcool/tabaco e como evitá-los; 1,0 1,0 

283. Orientar a pessoa sobre a importância do abandono de abuso de álcool/tabaco 

para redução de riscos à saúde; 1,0 1,0 

284. Encorajar modo de se ajustar; 1,0 1,0 

285. Incentivar procura ao serviço médico ambulatorial; 1,0 1,0 

286. Reforçar comportamento de saúde; 1,0 1,0 

287. Avaliar comportamento diante da adaptação;  1,0 1,0 

288. Identificar potencialidades e déficits do enfrentamento individual; 1,0 1,0 

289. Valorizar resiliência; 1,0 1,0 

290. Significar a espiritualidade; 1,0 1,0 

291. Orientar sobre reabilitação; 1,0 1,0 

292. Avaliar autopercepção acerca do estado de saúde; 1,0 1,0 

293. Reconhecer apoio social da pessoa; 1,0 1,0 

294. Promover medidas para o autocuidado; 1,0 1,0 

295. Avaliar as preferências de lazer da pessoa; 1,0 1,0 

296. Incentivar atividades de lazer; 1,0 1,0 

297. Orientar sobre os benefícios de lazer; 1,0 1,0 

298. Reforçar a importância das atividades de lazer; 1,0 1,0 

299. Elogiar atividades de lazer realizadas;  1,0 1,0 

300. Compartilhar informações relacionadas à importância de se construir vínculo;  1,0 1,0 

301. Incentivar a estabelecer vínculo/contato com o meio social; 1,0 1,0 

302. Promover bem-estar; 1,0 1,0 

303. Refletir junto à pessoa e família acerca do conhecimento da doença;  1,0 1,0 

304. Apresentar os objetivos do tratamento; 1,0 1,0 
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305. Retirar crenças do senso comum acerca da doença; 1,0 1,0 

306. Aconselhar sobre a importância de manter o papel; 1,0 1,0 

307. Auxiliar identificação do papel na família;  1,0 1,0 

308. Promover apoio familiar; 1,0 1,0 

309. Reforçar capacidades para executar o papel; 1,0 1,0 

310. Valorizar crença religiosa; 1,0 1,0 

311. Avaliar apoio social recebido nos ambientes religiosos; 1,0 1,0 

312. Contribuir para a busca do sentido da vida; 1,0 1,0 

313. Avaliar expectativas sobre o tratamento; 1,0 1,0 

314. Conhecer o processo saúde/doença;  1,0 1,0 

315. Proporcionar informações sobre condição de saúde; 1,0 1,0 

316. Orientar sobre medidas preventivas da doença; 1,0 1,0 

317. Incentivar o autocuidado; 1,0 1,0 

318. Promover autoestima; 1,0 1,0 

319. Promover apoio social; 1,0 1,0 

320. Envolver família e amigos nas atividades com a pessoa; 1,0 1,0 

321. Promover grupos de apoio; 1,0 1,0 

322. Avaliar motivos para não a aderência a dieta relacionados ao conhecimento de 

saúde;  1,0 1,0 

323. Obter informação por pessoa e familiares acerca da aceitação da dieta; 1,0 1,0 

324. Oferecer contato telefônico para retirada de dúvidas; 1,0 1,0 

325. Obter dados sobre medicamentos usados; 1,0 1,0 

326. Compreender a motivação para o não uso dos medicamentos; 1,0 1,0 

327. Detalhar horários para uso dos medicamentos; 1,0 1,0 

328. Reconhecer dúvidas acerca do tratamento medicamentoso; 1,0 1,0 
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329. Reconhecer nível intelectual para compreensão dos medicamentos; 1,0 1,0 

330. Buscar informações para negação da doença;  1,0 1,0 

331. Contribuir para o controle dos sinais e sintomas recorrentes; 1,0 1,0 

332. Promover estratégias para entender a doença; 1,0 1,0 

333. Retirar dúvidas sobre o tratamento; 1,0 1,0 

334. Avaliar medidas de socialização;  1,0 1,0 

335. Promover autoconfiança; 1,0 1,0 

336. Conhecer outras pessoas com a doença; 1,0 1,0 

337. Gerenciar atividades em grupo; 1,0 1,0 

338. Identificar fatores que levam à solidão;  1,0 1,0 

339. Compreender suporte emocional; 1,0 1,0 

340. Possibilitar comunicação dos sentimentos; 1,0 1,0 

341. Obter dados sobre relações de amizade; 1,0 1,0 

342. Obter dados sobre hobby;  1,0 1,0 

343. Encaminhar para o serviço de Nutrição;  1,0 1,0 

344. Encaminhar para o serviço de Psicologia. 1,0 1,0 

MODO DE INTERDEPENDÊNCIA (n = 41) 

345. Arranjar (Organizar) serviço de transporte; 1,0 1,0 

346. Avaliar transporte público acessível; 1,0 1,0 

347. Reconhecer área de acesso de transporte da pessoa; 1,0 1,0 

348. Avaliar rede familiar para acompanhamento da pessoa ao ambulatório; 1,0 1,0 

349. Conhecer familiares; 1,0 1,0 

350. Obter dados sobre risco de violência;  1,0 1,0 

351. Avaliar atendimento psicológico; 1,0 1,0 

352. Refletir junto com a pessoa sobre os motivos para baixa confiança;  1,0 1,0 
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353. Apresentar estratégias de acolhimento; 1,0 1,0 

354. Apresentar todos os espaços do serviço; 1,0 1,0 

355. Avaliar vínculos empregatícios da pessoa e família; 1,0 1,0 

356. Adaptar plano de cuidado à condição socioeconômica;  1,0 1,0 

357. Reconhecer estratégias de trabalho; 1,0 1,0 

358. Avaliar as falhas de comunicação; 1,0 1,0 

359. Avaliar as expectativas; 1,0 1,0 

360. Determinar o modo como a pessoa deseja se comunicar; 1,0 1,0 

361. Compreender, sem juízo de valor, a empatia;  1,0 1,0 

362. Ouvir atentamente as queixas; 1,0 1,0 

363. Avaliar comportamento que gera falha na comunicação; 1,0 1,0 

364. Avaliar os motivos de que o cuidador se queixa;  1,0 1,0 

365. Gerenciar ansiedade do cuidador;  1,0 1,0 

366. Encaminhar cuidador ao serviço de Psicologia;  1,0 1,0 

367. Identificar nível de conhecimento intelectual por parte da pessoa e do 

cuidador; 1,0 1,0 

368. Avaliar situação de saúde de outro familiar debilitada, o que demanda também 

cuidados;  1,0 1,0 

369. Determinar problemas psicológicos e/ou psiquiátricos; 0,80 1,0 

370. Reconhecer sobrecarga do cuidador; 1,0 1,0 

371. Avaliar apoio familiar, social e econômico; 1,0 1,0 

372. Reunir pessoa e família; 1,0 1,0 

373. Promover a comunicação familiar; 1,0 1,0 

374. Providenciar mecanismos para que os membros da família mantenham contato 

uns com os outros; 0,95 1,0 
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375. Encorajar a expressão de sentimentos e expectativas; 1,0 1,0 

376. Promover o envolvimento da família; 0,90 1,0 

377. Otimizar padrão de ligação dos membros da família; 0,85 1,0 

378. Avaliar coping familiar; 0,90 1,0 

379. Avaliar interação de papéis; 0,80 1,0 

380. Avaliar relação dinâmica funcional; 0,90 1,0 

381. Aconselhar medidas de relaxamento; 0,95 1,0 

382. Avaliar estratégias de cuidado da pessoa que geram estresse; 0,95 1,0 

383. Avaliar o nível de satisfação que prejudique o tratamento; 0,95 1,0 

384. Encaminhar para serviço de Psicologia;  1,0 1,0 

385. Encaminhar para o Serviço Social. 1,0 1,0 

Legenda: *IVC: Índice de Validação de Conteúdo. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Para as intervenções de enfermagem foram sugeridas modificações 

principalmente na redação dos enunciados, como mudança no verbo e na compactação 

dos enunciados, tornando-os mais claros e objetivos. Podem-se citar os enunciados 

modificados: 

• Modo Fisiológico/Oxigenação: Auscultar os sons respiratórios; 

• Modo Fisiológico/Nutrição: Observar presença de prótese dentária, que deve 

estar bem fixada; Avaliar oferta de alimentos saudáveis, como frutas, verduras e 

legumes; Investigar aceitação da dieta; Orientar sobre as medidas de redução do 

peso; 

• Modo Fisiológico/Eliminação: Avaliar o uso de absorventes higiênicos; 

Promover orientação quanto à disposição dos cômodos na residência para evitar 

quedas; Auxiliar a pessoa e sua percepção sobre o débito urinário; Orientar o 

indivíduo/família a registrar o débito urinário, conforme apropriado; Avaliar 

risco de queda associada ao aumento da frequência de micção por uso de 

diuréticos; Incentivar o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico; 

• Modo Fisiológico/Atividade e Repouso: Avaliar com o acompanhante maneiras 

de repouso em domicílio; Avaliar condições de saúde para a prática de atividade 

física; Encorajar a realização de atividade e repouso; Incentivar exercícios 

físicos, conforme avaliação global do indivíduo; Incentivar medidas de 

relaxamento; 

• Modo Fisiológico/Sentidos: Colaborar com a pessoa, na implementação de 

medidas não farmacológicas de alívio da dor, quando adequado; 

• Modo Fisiológico/Fluidos e Eletrólitos: Pesquisar sobre uso de alta dosagem da 

medicação; 

• Modo Fisiológico/Função Neurológica: Questionar sinais e sintomas 

neurológicos; Avaliar pensamento desorganizado; Investigar ocorrência de 

sonolência; 

• Modo Fisiológico/Função Endócrina: Incentivar a higiene das mãos antes e 

depois da mensuração da glicemia; Avaliar consumo elevado de carboidratos 

refinados; Averiguar presença de doenças associadas à resistência à insulina; 

• Modo de Autoconceito: Compartilhar possíveis medidas para a realização de 

exercícios físicos; Avaliar a definição do termo “sexualidade” e modos de sentir 

prazer; Conhecer a realidade e expectativas quanto à atividade sexual da pessoa; 
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Avaliar a percepção de seu próprio corpo, sua imagem corporal, seus 

pensamentos, sentimentos e comportamentos sexuais; Incentivar o indivíduo a 

expor suas dúvidas, medos e expectativas relacionados à função sexual. 

A partir desses resultados, a Tabela 2 apresenta as frequências absolutas quanto 

aos enunciados validados, demonstrando a inserção e produção de cuidados de 

enfermagem em quantitativo relevante para o cuidado direcionado à pessoa com doença 

renal crônica em tratamento conservador, para a validação de conteúdo.  

 

Tabela 4 – Frequência absoluta dos enunciados de diagnósticos/resultados e 

intervenções de enfermagem de acordo com os modos adaptativos após a validação. 

Niterói, 2021 

 

Modos Adaptativos Diagnósticos/Resultados de 

Enfermagem 

Intervenções de 

Enfermagem 

MODO FISIOLÓGICO 

Oxigenação 2 8 

Nutrição 15 21 

Eliminação 15 32 

Atividade e Repouso 11 26 

Proteção 17 18 

Sentidos 6 16 

Fluidos e Eletrólitos 20 39 

Função Neurológica 4 13 

Função Endócrina 6 19 

MODO DE AUTOCONCEITO 

 20 88 

MODO DE FUNÇÃO NA VIDA REAL 

 29 64 

MODO DE INTERDEPENDÊNCIA 

 15 41 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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A 4ª etapa metodológica deste estudo se deu com a estruturação do subconjunto 

terminológico da CIPE® para pessoas com doença renal crônica em tratamento 

conservador. Tal estruturação final foi composta por uma descrição contendo: 

mensagem aos leitores, descrição da relevância para a enfermagem, tutorial instrutivo 

para estudos clínicos, lista de enunciados de enfermagem organizados segundo a teoria 

aplicada, referências ou bibliografia recomendada (CUBAS; NÓBREGA, 2015). Esta 

etapa é apresentada no Capítulo VII. 
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6. DISCUSSÃO 

 A opção de utilizar a revisão integrativa foi relevante para a compreensão da 

magnitude do contexto da doença renal crônica e sua inclinação para o tratamento 

conservador. Contudo, foi possível considerar que o número de publicações acerca da 

temática vem gradativamente aumentando no decorrer dos anos, constatando-se um 

número ainda incipiente de estudos que pesquisam e discutem o estabelecimento de 

cuidados para o tratamento conservador, principalmente estudos de enfermagem para 

auxiliar no processo de julgamento clínico à assistência a pessoa com doença renal 

crônica em vigência desse tratamento, sendo as demais terapias renais, no caso as 

substitutivas, mais estudadas.   

O desenvolvimento da especialidade em nefrologia está ligado às descobertas e 

ao aprimoramento das técnicas de diálise e transplante renal (OLIVEIRA; SILVA; 

SAAD, 2015). Por outro lado, estudos apontam o iminente avanço com que as equipes 

multidisciplinares atuam de forma contributiva em ambientes ambulatoriais 

especializados, sendo necessários estudos atuais e com metodologia rigorosa e criativa a 

fim de mostrar resultados satisfatórios na vida das pessoas, principalmente no percurso 

do tratamento conservador (LUCIANO et al., 2012; WALKER; MARSHALL; 

POLASCHEK, 2014; MENEZES et al., 2018).   

Porém, voltando para o intuito principal deste estudo, a bibliografia levantada 

pôde indicar uma profunda gama de possibilidades de termos que contribuíram para 

atender esta etapa. Estudo aponta que a inexistência de classificações específicas para as 

áreas de atuação do enfermeiro leva à necessidade de coletar e codificar termos 

utilizados pela Enfermagem em clientes e áreas específicas, que poderão ser utilizados 

posteriormente para a estruturação de subconjuntos terminológicos (MENEZES et al., 

2020).  

Neste estudo, após extração, normalização e uniformização dos termos, foi 

expressivo o número de 472 termos caracterizados como constantes na CIPE® em sua 

versão 2019/2020. Esse achado pode estar relacionado a termos que são comuns na 

prática e refletem no modo com que os profissionais redigem seus estudos, 

contemplando, assim, um modo de escrever particular, assegurando a inserção de dados 

de informação em saúde e registros clínicos de Enfermagem, seja em âmbito nacional 

ou internacional (CLARES et al., 2019).  
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Por conseguinte, a significante evidência de 484 novos termos(,) classificados 

como não constantes na CIPE® em sua versão 2019/2020 reflete em novos indicativos 

para contribuição da linguagem de enfermagem e com possível integração, resultando, 

assim, em termos que promovam a verdadeira prática da realidade do cuidado da doença 

renal e do tratamento conservador. A vivência do tratamento conservador é baseada em 

medidas educativas, sociais, emocionais e físicas, ou seja, refletindo nos contextos de 

vida da pessoa. Deste modo, o surgimento de termos que possam retratar dignamente 

tais contextos, expressos e apoiados em um sistema de classificação.  

Autoras apontam a necessidade de valorosos investimentos nesse sistema por 

parte de enfermeiros da prática e estudiosos que atuam nas diversas especialidades, pois, 

assim, poderão representar o domínio da Enfermagem e retratar efetivamente os 

fenômenos da prática clínica desenvolvida. Deste modo, tais profissionais precisam se 

unir e assumir o compromisso de completar o processo necessário para submeter novos 

termos ao Conselho Internacional de Enfermeiros e propor modificações necessárias 

para evitar a propagação das lacunas (OLIVEIRA et al., 2019). 

Sabe-se que a terminologia em Enfermagem tem um relevante papel devido à 

sua participação direta no desenvolvimento na prática assistencial, pois seu uso pode 

proporcionar avanços satisfatórios nos registros por meio de padronizações da 

linguagem e termos, já que é aplicada como uma comunicação dentro de um 

determinado campo do conhecimento, possibilitando o desenvolvimento de um 

vocabulário específico da área e, desta forma, reduzindo ambiguidades (DUARTE et al., 

2019).  

Os resultados deste estudo são semelhantes a estudos recentes que retratam o 

levantamento de termos e sua alocação no Eixo “Foco”, sendo tanto para termos 

constantes e não constantes. Este achado pode ser justificado por esse eixo representar 

as principais áreas de atenção, relevante para a enfermagem, o que demonstra que os 

termos pontuam aspectos da prática clínica em saúde que revertem em possibilidades 

para o raciocínio diagnóstico dos enfermeiros em seu cotidiano. (MENEZES et al., 

2020). Ademais, este eixo agrega termos para a inclusão na formulação dos diagnósticos 

e resultados de enfermagem, haja vista que, para a construção de diagnósticos e 

resultados de enfermagem, utilizam-se, necessariamente, termos dos eixos “Foco” e 

“Julgamento”, sendo os termos dos demais eixos opcionais (CLARES et al., 2019; 

SIQUEIRA et al., 2015).  
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O caráter que o tratamento conservador possui pôde refletir na frequência de 

termos relevantes para o Eixo “Foco” (MENEZES et al., 2020b). Termo constantes 

como “Proteinúria” e “Hipertensão” receberam altas frequências de aparição, já que 

estes agravos se dão pelas características fisiológicas da progressão da DRC no 

indivíduo. O aumento da permeabilidade da membrana basal glomerular permite a 

excreção de um maior número de proteínas, entre elas a albumina, e a presença de 

condições crônicas como a hipertensão arterial, que, associadas a outros fatores, podem 

levar ao declínio acentuado da função renal, com aumento da prevalência de DRC 

(AMARAL et al., 2019). 

A condição crônica da hipertensão arterial tem uma grande associação com a 

progressão da DRC, já que pode levar ao declínio acentuado da função renal. A pressão 

arterial sistólica (PAS), a pressão arterial diastólica (PAD) e os fatores de risco 

tradicionais para doenças cardiovasculares estão associados a danos em órgãos-alvo, 

incluindo rigidez vascular e resultados ruins em pessoas que fazem tratamento renal 

substitutivo.  

Por se tratar de condição frequentemente assintomática, a hipertensão costuma 

evoluir com alterações estruturais e/ou funcionais em órgãos-alvo, como coração, 

cérebro, rins e vasos. Ela é o principal fator de risco modificável com associação 

independente, linear e contínua para doenças cardiovasculares, DRC e morte prematura. 

Associa-se a fatores de risco metabólicos para as doenças dos sistemas 

cardiocirculatório e renal, como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à 

glicose, e diabetes melito (AMARAL et al., 2019; BARROSO et al., 2021; 

BUCHARLES et al., 2019). 

Desse modo, o enfermeiro, em sua assistência com pessoas com DRC, deve 

lançar um olhar aos fatores de riscos que indicam a má adesão ao tratamento, ao 

acompanhamento inadequado nos serviços de saúde ou ao curso natural da doença de 

base, trazendo para si todas as circunstâncias advindas do contexto da pessoa. Ao 

considerar tais perspectivas, o enfermeiro pode pontuar indicadores e registrar aspectos 

que podem ser acompanhados por ele durante o tratamento conservador.  

Já termos não constantes, como “Função Renal”, “Ureia” e “Filtração”, 

caracterizam a importância de inserção destes termos, já que a DRC é avaliada pela sua 

função seja pela ureia ou outros biomarcadores, refletindo, assim, na filtração 

glomerular. A dosagem de ureia é utilizada como biomarcador para o dano renal, 
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principalmente em combinação com a dosagem de creatinina, sendo essa relação útil em 

pessoas com quedas significantes na Taxa de Filtração Glomerular (TFG), podendo 

apresentar-se alterada em estados patológicos diferentes (BORGES; ALMEIDA, 2019). 

No Eixo “Julgamento” foram retratadas a opinião clínica e a determinação 

relacionada ao foco da prática de Enfermagem. Os resultados apontaram a normalização 

de 68 termos considerados como não constantes na CIPE®, reforçando, assim, a 

necessidade de repensar os modos que os enfermeiros têm ao promoverem um 

julgamento crítico de fenômenos do seu cotidiano. Termos não constantes como 

“Progressão” e “Risco de Progressão da DRC” podem referenciar que o enfermeiro 

deve estar atento a fatores para a progressão da doença.  

Nas últimas décadas, o controle dos fatores envolvidos na progressão da DRC 

vem sendo o grande alvo das abordagens terapêuticas em pessoas com DRC tratadas 

conservadoramente. Estes fatores são atrelados à hipertensão arterial sistêmica não 

controlada e proteinúria, como já visto, além do uso de drogas nefrotóxicas, obstrução 

do trato urinário, diabetes mellitus, refluxo urinário, dieta com alto teor de proteínas, 

tabagismo, infecção urinária, obesidade, dislipidemia, anemia crônica, acidose 

metabólica, deficiência de vitamina D, hiperfosfatemia e doença de base ativa 

(CRESTANI FILHO; RODRIGUES, 2013).   

Com esses dados em mãos, o enfermeiro pode fundamentar suas ações, já que, 

ao iniciar com a coleta de dados, pode promover sua capacidade de modo flexível e 

diferenciada em reconhecer aspectos relevantes de uma situação clínica por ora 

indefinida, interpretar seus significados e dar uma resposta apropriada, e, deste modo, 

apoiar seu julgamento (CARVALHO; OLIVEIRA-KUMAKURA; MORAIS, 2017).  

Os termos encontrados contribuem para o registro de dados clínicos originados a 

partir do raciocínio do enfermeiro, sendo, assim, um contributivo para o armazenamento 

e a recuperação de atuais e futuras informações, gerando dados que reproduzem sobre a 

efetividade e a eficiência de atividades assistenciais, possibilitando uma comunicação 

formal e clara, colaborando para o acesso dos profissionais envolvidos na assistência às 

informações dos pacientes, e para a continuidade e a qualidade da assistência ofertada 

(SOUZA et al., 2015).   

A totalidade de termos não constantes classificados no Eixo “Meios” revela as 

possibilidades que podem contribuir para a indicação de uma intervenção de 

enfermagem. Termos tais como “Taxa de Filtração Glomerular”, “Tratamento 
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Conservador” e “Consulta de Enfermagem” ganham destaque ao ponto que retratam o 

objetivo deste estudo. Estes exemplos configuram-se em modos que o enfermeiro 

tem para se apoiar, oferecendo maneiras de compreender a doença, e traçar medidas que 

recaiam na mudança de comportamento e produção de incentivo à adaptação.  

A Taxa de Filtração Glomerular (TFG) é a medida padrão e o método mais 

indicado para detecção, avaliação e prognóstico da DRC, e é definida como a medida da 

depuração de uma substância que é filtrada livremente pelos glomérulos e não sofre 

reabsorção ou secreção tubular, e a sua diminuição no funcionamento da TFG pode 

indicar dano renal (BORGES; ALMEIDA, 2019). À medida que ocorre progressão da 

lesão, aparecem outras alterações laboratoriais e manifestações clínicas. A deterioração 

progressiva, ao longo do tempo, produz acúmulo de substâncias tóxicas com uma 

variedade de distúrbios bioquímicos e sintomatologia múltipla, dependendo do estágio 

da DRC (MALTA et al., 2019). 

Desse modo, o conhecimento do enfermeiro deve ser pautado em compreender 

as melhores medidas para o andamento clínico do indivíduo, e que estas são necessárias 

para indicar intervenções cabíveis a cada estágio da DRC. Sendo assim, o enfermeiro 

direciona ações específicas, levando em consideração sua expertise e demonstrando que 

é na consulta de enfermagem que a identificação das situações de saúde/doença traz 

subsídios para a prescrição e implementação das ações de enfermagem (MENEZES et 

al., 2018).  

Para o Eixo “Ação” houve a indicação de 35 termos não constantes. Porém, é 

importante salientar que as frequências de termos constantes, como “Orientar”, 

“Auscultar”, “Pesar” e “Consultar”, são relevantes e permitem a elaboração de 

intervenções de enfermagem, assim como termos não constantes, tais como “Abordar”, 

“Adotar”, “Compreender”, “Cooperar” e “Referenciar”, fortalecem também para 

atividades. Tais intervenções tomam a referência em prol da gestão do cuidado clínico 

individualizado, na medida em que se almeja promover resultados de saúde que 

enfoquem na integralidade e, principalmente, na melhoria da qualidade da atenção à 

saúde dos indivíduos. Desse modo, a atuação do enfermeiro exprime relevante mérito 

quando este (re)pensa sua prática e empenha seus esforços na busca do desenvolvimento 

de seu raciocínio a fim de propor ações produtivas e resolutivas (MENEZES et al., 

2020b). 
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Nos Eixos “Tempo”, “Localização” e “Cliente”, poucos termos novos foram 

inseridos, por exemplo, “Abandonado”, “Estágio” e “Pessoa”, respectivamente, porém 

indicam e reforçam a determinação de uma opinião clínica ou um período relacionado a 

um foco da prática de enfermagem. Logo, esses termos podem contribuir para a 

composição de um diagnóstico e, consequentemente, uma tomada de decisão de 

enfermagem na seara do tratamento conservador.  

Com isso, no transcorrer da prática clínica, a identificação desses termos é de 

grande importância para o enfermeiro, pois possibilita o planejamento de intervenções 

efetivas e eficazes, direcionadas à prevenção de fatores relacionados à progressão da 

DRC e, consequentemente, para compreensão do contexto, contribuindo, assim, para 

uma assistência individualizada e de melhor qualidade.  

Em atendimento à primeira e segunda etapas da construção de um subconjunto 

terminológico da CIPE® foram levantados termos e mapeados com a sua atual versão. 

Foram normalizados 956 termos, sendo classificados em 472 termos constantes e 484 

não constantes. Certamente este levantamento pôde contribuir significativamente para a 

área da nefrologia, principalmente no que tange ao tratamento conservador, já que lança 

fenômenos específicos e que retratam uma realidade. A partir destas etapas, fica claro 

um passo para o reconhecimento de uma linguagem inovadora da prática profissional, o 

que contribui para o uso de termos-padrão por toda a equipe, sugerindo uma 

uniformização na assistência, com a mesma base teórica-técnica-científica. 

Um dado advindo do processo de mapeamento foi o resultado de 484 termos 

considerados como não constantes. Estes dados representam um avanço, já que podem 

se caracterizar como termos comuns e de origem predominantemente brasileira da 

literatura levantada, o que demonstra especificidade de uma realidade onde se valoriza 

palavras que são comuns ao cotidiano e acessíveis aos leitores. Contudo, tal aspecto não 

prejudicou a qualidade do estudo, que refletiu convergências com a literatura na área, 

em relação aos termos direcionados à prioridade de saúde, especificamente.  

Tal achado demonstra a necessidade contínua de atualização para inclusão de 

termos relevantes ao cuidado de enfermagem, como se propõe este estudo. O 

mapeamento cruzado colabora com esse processo de evolução do sistema e o 

desenvolvimento de tecnologias de enfermagem que possibilitem diálogo entre as 

diversas especialidades e países, para inclusão em sistemas de informação em saúde, 

gerando indicadores de saúde oriundos da prática de enfermagem (FÉLIX et al., 2020). 
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Como limitações para esta etapa, a inclusão de estudos publicados apenas nas 

línguas inglesa, portuguesa e espanhola pode ter limitado a identificação de mais 

estudos, além da opção de não consultar literaturas cinzentas, como teses e dissertações, 

pode ter implicado a não inclusão de resultados não publicados na forma de artigo. 

Pode-se também citar a etapa de extração de termos, considerada bastante trabalhosa e 

exaustiva. 

A utilização de um software foi essencial para a extração dos termos, além de 

apontar os termos mais frequentes, porém, é preciso compreender que a utilização de 

um software não dispensou o trabalho do pesquisador, pois também foram localizadas 

expressões “pseudoterminológicas” que mascarariam os resultados (SOUZA et al., 

2015). Outra limitação diz respeito à possibilidade de responder, parcialmente, aos 

critérios da ISO 12300/2016 no mapeamento cruzado. Contudo, espera-se que novos 

estudos sejam elaborados originando termos da evolução de enfermeiros e a proposta de 

validação por especialistas da área, contribuindo para um rigor da documentação de 

enfermagem, e que, assim, apresentem indicações de características peculiares da 

terminologia e adição à CIPE®.  

A 3ª etapa para a construção de um subconjunto terminológico da CIPE® se deu 

pelo desenvolvimento dos enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem. Tal etapa obteve quatro importantes bases empíricas para sua construção: 

a terminologia originada da primeira e segunda etapas, o Modelo de Sete Eixos da 

CIPE®, a norma ISSO 18.104 e o modelo teórico, que neste estudo foi o Modelo de 

Adaptação de Roy (MAR) (CUBAS; NÓBREGA, 2015).  

Essas bases possibilitaram a criação de 177 diagnósticos e seus respectivos 

resultados de enfermagem, além de definições conceituais correspondentes. Tais 

diagnósticos foram classificados em 55 (30,7%) não constantes, e 89 (49,7%) resultados 

de enfermagem não constantes. Levando em consideração que a doença renal crônica e 

o estabelecimento de um tratamento geram alteração no comportamento da pessoa, seja 

em respostas físicas, psicológicas, nos seus papéis sociais e de necessidades afetivas, a 

adoção do MAR foi decisiva para classificar os enunciados propostos e ocorrer a 

validação.  

Estudos apontam que o MAR percebe o indivíduo de forma integral e busca 

transformar seus problemas de adaptação em indicadores positivos, e que o papel do 

enfermeiro na aplicação de modelos teóricos permite detectar situações de 
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vulnerabilidade e, consequentemente, para o suporte social (FRAZÃO et al., 2015; 

OLIVEIRA et al., 2020; SILVA, 2013; RUEDA, 2016; SILVA, 2018). Deste modo, a 

associação do MAR com um sistema de classificação pôde permitir, neste estudo, um 

importante direcionamento para a prática em saúde, e com isso predizer que tal modelo 

pode ser útil e compatível para o contexto disciplinar, multidisciplinar e 

multiprofissional da saúde e da enfermagem (BRANDÃO et al., 2019). 

Foi destacada a predominância de diagnósticos no Modo Adaptativo Fisiológico 

(96 - 60%), seguido do Modo Função na Vida Real (29 - 18%), Modo de Autoconceito 

(20 - 12%) e Modo de Interdependência (15 - 10%), refletindo que a doença renal 

crônica desencadeia respostas negativas em vários aspectos. Como exemplos, sabe-se 

que a DRC implica em restrições alimentares, polifarmárcia e dependência de 

acompanhamento especializado, podendo ser inicialmente no ambulatório. Deste modo, 

com a progressão da doença as pessoas podem experienciar um declínio em seu estado 

de saúde geral, incluindo suas funções físicas e psicossociais (ALMEIDA et al., 2019). 

O Modo Adaptativo Fisiológico envolve oito funções vitais do organismo 

humano e, sendo assim, abrange o maior número de enunciados de diagnósticos e 

resultados de enfermagem desenvolvidos neste estudo. Este resultado vai ao encontro de 

outros estudos que utilizaram o MAR e outros sistemas de classificação na medida em 

que os enunciados associados aos Modos Adaptativos mostraram direcionamento para 

uma avaliação clínica do enfermeiro e possibilitaram um aprofundamento do cuidado 

(SALDANHA et al., 2012; HAMADÉ et al., 2020; FROTA et al., 2020). 

O processo de validação permitiu o alcance de 15 enunciados de diagnósticos e 

resultados de enfermagem em cada um dos Modos Fisiológicos de Nutrição e 

Eliminação. Como exemplo, os diagnósticos “Ingestão Nutricional, Prejudicada”, 

“Peso, Prejudicado”, “Baixo Débito de Líquidos” e “Retenção de Líquidos”, 

respectivamente, receberam índices de validação máximos nas duas rodadas. Sabe-se 

que o aspecto nutricional é fator decisivo para o sucesso do tratamento conservador, já 

que estudos indicam que a redução espontânea da ingestão de alimentos e dos índices 

antropométricos está diretamente associada ao grau de perda da função renal. O 

problema ocorre, particularmente, naqueles pacientes que não recebem 

acompanhamento clínico e dietético regularmente (MARTINS et al., 2011; 

MAGALHÃES; GOULART; PREARO, 2018; BOUSQUET-SANTOS; COSTA; 

ANDRADE, 2019).  
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Sendo assim, o regime dietético proposto a pessoas com doença renal em 

tratamento conservador precisa ser rigoroso e, para seu seguimento, é preciso levar em 

conta a influência de fatores como paladar, situação econômica, preferência individual, 

status social, nível educacional, comportamento, preferências individuais e crenças 

religiosas (LINS et al., 2018). Portanto, a atuação do enfermeiro deve ser guiada pelo 

conhecimento do perfil dos pacientes, tendo em vista a adoção de condutas 

individualizadas e adequadas pode retardar a evolução da doença e evitar complicações, 

contribuindo na qualidade de vida (MAGALHÃES; GOULART; PREARO, 2018).  

Na validação de conteúdo, foi excluído na primeira rodada o enunciado de 

diagnóstico de enfermagem sugerido de “Hiper-hidratação”. Os enfermeiros pontuaram 

que este enunciado estaria mais adequado a pessoas em tratamento dialítico. Conforme 

a literatura aponta, a hiper-hidratação nos estágios iniciais da DRC ainda não é clara e 

seu significado ainda não foi elucidado. A avaliação clínica do estado de hidratação é 

relativamente difícil, pois sinais físicos de edema são pouco sensíveis para realizar o 

diagnóstico de excesso de volume intravascular (CIVITATE, 2017). Contudo, é preciso 

um olhar clínico ao compreender que dados do exame físico e de exames que avaliem a 

função cardíaca sejam indicadores do cuidado em saúde, haja vista que, em casos de 

DRC em estágio final, a hiper-hidratação é originada da hipertrofia ventricular 

esquerda, insuficiência cardíaca congestiva e das elevadas taxas de mortalidade 

cardiovascular observadas nesta população (ABENSUR, 2011).  

Quanto aos diagnósticos do Modo Fisiológico de Eliminação, tais enunciados 

relacionam-se com a presença de alterações ocasionadas pela diminuição da taxa de 

filtração glomerular, sendo incapaz de realizar as funções reguladoras e remover os 

produtos de degradação metabólica, também ocasionando alteração na quantidade e 

frequência urinárias (SPIGOLON et al., 2018). Portanto, é indiscutível que estratégias 

eficazes sejam definidas para atenuar a retenção de líquidos, levando a uma consequente 

melhoria no decurso do tratamento da doença renal crônica (FERNANDES; ENDERS; 

LIRA, 2017).   

Outro Modo Adaptativo que angariou 20 diagnósticos de enfermagem foi o 

Modo Fluidos e Eletrólitos. Exemplos de diagnósticos como “Edema Periférico”, 

“Função Renal, Prejudicada” e “Pressão Arterial, Alterada” foram enunciados validados 

com máximo IVC nas duas rodadas, o que os caracteriza como sensíveis ao modo e ao 

tratamento conservador. Sabe-se que, na evolução da DRC, o controle do equilíbrio 
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hidroeletrolítico é importante não apenas para a manutenção da pressão arterial, mas 

também para o controle do edema. Nas fases mais avançadas da DRC, a presença de 

edema é uma condição muito frequente, principalmente nos pacientes com baixa 

aderência à restrição dietética de sal (CASTRO, 2019).  

Logo, sabendo da importância de uma avaliação cuidadosa na assistência, o 

enfermeiro deve considerar tais enunciados como subsídio do seu planejamento a fim de 

propiciar prevenção de agravos e acompanhamento individual das pessoas. Com isso, o 

enfermeiro pode determinar possíveis resultados e indicar intervenções capazes de 

atender à individualidade humana e, consequentemente, avaliar a eficiência do seu 

cuidado. 

Autoras apontam que o estabelecimento de diagnósticos é uma estratégia do 

enfermeiro para o cuidado a ser prestado ao indivíduo, fazendo com que as intervenções 

possam ocorrer de maneira sistematizada e, por sua vez, mais efetivas. Deste modo, os 

enfermeiros passam a se instrumentalizar por um padrão de diagnósticos, o qual já 

direciona aos aspectos que necessitam de mais atenção na entrevista de enfermagem e 

no decorrer do tratamento (DEDONE et al., 2017). 

No que diz respeito aos modos psicossociais do MAR, 64 enunciados de 

diagnósticos de enfermagem foram validados com a segunda rodada. Estes enunciados 

propunham uma gama de comportamentos que podem ser gerados nos indivíduos em 

decorrência do tratamento conservador estabelecido. O impacto psicossocial de uma 

enfermidade crônica, como no caso da doença renal, é intenso e merece atenção como 

um fator estressor. Por meio das expressões dos indivíduos, os aspectos se tornam 

relevantes na medida em que nos indicam sua experiência, seus vínculos e sua relação 

com a doença e o tratamento (RUDNICKI, 2014). 

Enunciados de diagnósticos como “Ansiedade”, “Autocontrole Ineficaz da 

Saúde” e “Falta de Apoio Familiar” foram validados e permitem compreender um 

contexto emocional acarretado pela doença. Sabe-se que a DRC impõe mudanças no 

estilo de vida, que se relacionam às crenças e aos comportamentos apreendidos e 

utilizados na convivência social. Portanto, é claro que o controle da saúde de pessoas 

não se limita apenas à abordagem do corpo doente, sendo necessário considerar a 

experiência de vida e a subjetividade como aspectos imprescindíveis no processo de 

adoecimento e cuidar de si (SILVA et al., 2020).  
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Estudo com pessoas em tratamento conservador aponta que, à medida que a 

gravidade do adoecimento evolui, os recursos internos de enfrentamento de que a 

pessoa dispunha antes da doença tornam-se menos eficazes e mais geradores de 

sofrimento psíquico. Por fim, essas pessoas apresentam índices de qualidade de vida 

diminuídos, além de maiores taxas de morbimortalidade, o que reflete a necessidade de 

correta identificação e tratamento dessas complicações, bem como a necessidade e 

reconhecimento de acompanhamento psicológico contínuo (SOUZA; OLIVEIRA, 

2017). 

Destarte, os profissionais envolvidos no tratamento de pessoas com DRC em 

tratamento conservador, sobretudo os enfermeiros, devem compreender que as 

intervenções precisam ser complexas a ponto de favorecerem à pessoa o controle sob 

sua saúde, e o reconhecimento do quanto este é responsável pelo êxito do tratamento. É 

importante que o profissional perceba o entendimento da informação e o quanto a leva 

em consideração, além de provocar a reflexão das consequências positivas do 

tratamento e das negativas, diante do controle ineficaz da saúde (SILVA et al., 2020). 

As sugestões de intervenções de enfermagem foram elaboradas de acordo com 

os enunciados de diagnósticos, tendo expressividade de intervenções ligadas à prática 

educativa para a promoção da saúde, como também de práticas técnicas para o 

transcorrer do atendimento do enfermeiro. As intervenções propostas foram bem 

avaliadas e tendem a demonstrar o apoio à tomada de decisão de enfermeiros para a 

sistematização do cuidado e na proporção de ações articuladas para a qualidade da 

assistência de enfermagem.  

As sugestões originadas dos enfermeiros no processo de validação de conteúdo 

das intervenções foram relevantes para clarear e trazer um perfil pragmático destes 

enunciados. As sugestões pautaram-se na substituição de termos, verbos e contextos, o 

que demonstrou um avanço para a proposta de aplicação na prática diária. Com isso, 

nenhum enunciado de intervenção foi excluído e, sim, adaptado conforme orientação 

dos enfermeiros.  

O processo de validação dos enunciados de diagnósticos e resultados de 

enfermagem foi decisivo para o desenvolvimento do subconjunto proposto. A validação 

alcançou resultado satisfatório, pois fortaleceu questões importantes que precisam ser 

levadas para a vivência da prática profissional e que, em muitos aspectos, não são 

contempladas claramente nas produções científicas. Com isso, a proposição desse 
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subconjunto mostra avanço, pois angaria indicadores de cuidado em saúde por meio de 

um arcabouço profundo e que contempla o ser humano.  

Como todo processo, há limitações. Uma limitação relevante para este estudo diz 

respeito à origem literária dos termos e não dos registros de enfermeiros. O grande 

número de enunciados de diagnósticos e resultados de enfermagem atrelados ao Modo 

Fisiológico pôde demonstrar maior interesse dos enfermeiros participantes para 

sugestões de adequações e exclusão. Contudo, estudos futuros podem ser lançados 

comparando termos e definindo enunciados de diagnósticos, como também em 

propostas de associação de diagnósticos de dimensões psicossociais e achados clínicos 

na consulta de enfermagem.  

A conjunção da CIPE® com o MAR pôde contribuir para o direcionamento dos 

fenômenos de enfermagem e para a proposição do subconjunto. Ademais, esta 

proposição permitiu agregar e disseminar múltiplas interfaces para que o enfermeiro 

fortaleça sua prática e compreenda que seu processo de trabalho seja embasado em um 

contexto teórico e que se transforme em algo plausível para a realidade.    

Nesse sentido, a intenção de se criar subconjuntos terminológicos está no espaço 

que esta tecnologia promove e na sua importância, seja para o âmbito da assistência, 

educação, gestão e investigação. São inúmeros os benefícios de se criar itens de um 

subconjunto, pois estes perpassam as etapas do Processo de Enfermagem e contribuem 

para o modo padronizado e documentado da linguagem da enfermagem.  

As prerrogativas legais do exercício profissional apontam que é obrigatório que 

sejam registrados no prontuário do paciente os dados de avaliação, os diagnósticos, 

intervenções e resultados de enfermagem, tendo como possibilidade o apoio dos 

sistemas de linguagens padronizadas. Sendo assim, o uso de uma linguagem 

padronizada, além de facilitar a comunicação e o uso de sistemas informatizados, 

permite a representação do conhecimento clínico do enfermeiro, contribuindo como 

parte dos seus processos de gestão (VILAS BOAS et al., 2019).  

Com isso, a utilização de um subconjunto permite que a enfermagem se torne 

visível em suas ações, pois se (re)criam valores para que sua atividade seja respaldada 

em apoio científico e que traz impacto para a melhoria da qualidade da sua assistência. 

Deste modo, os processos avaliativos podem ser sistemáticos e possibilitam conhecer o 

desempenho técnico e relacional dos profissionais, bem como os conhecimentos e 

habilidades para as práticas assistenciais seguras (FERREIRA et al., 2019). 
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Os enunciados aqui validados podem apontar indicadores de necessidades de 

saúde afetadas, ou seja, das alterações funcionais da pessoa que vive a DRC. Estes 

fatores são fundamentais para o desenvolvimento de um cuidado de saúde seguro e com 

qualidade, além de favorecerem o fornecimento de um cuidado integral, individualizado 

e humanizado. Deste modo, o enfermeiro pode traçar indicadores de adaptação do 

indivíduo no contexto que a DRC atinge sua vida, constituindo, assim, um aporte 

decisivo para o processo de tratamento, prolongando o conservador e retardando o 

início de alguma terapia invasiva.  

Os diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem aqui estruturados 

podem ser revistos rotineiramente a fim de atender e promover um planejamento 

adequado de suas ações. A proposição de um subconjunto terminológico pode ser 

indicativa para um raciocínio pautado na clínica e para o desenvolvimento das 

habilidades que culminam na tomada de decisão segura e eficaz. 
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CAPÍTULO VII 

ESTRUTURAÇÃO DO SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO DA 

CIPE® PARA PESSOAS COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM 

TRATAMENTO CONSERVADOR 
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7. Subconjunto terminológico da CIPE® para pessoas com doença renal crônica em 

tratamento conservador 

 

Mensagem aos leitores 

O produto em tela refere-se ao Subconjunto Terminológico da CIPE® para 

pessoas com doença renal crônica (DRC)  em tratamento conservador e se caracteriza 

como um aparato tecnológico final originado da tese de doutorado desenvolvida pelo 

enfermeiro especialista e mestre Harlon França de Menezes, sob a orientação da Dra. 

Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho, Professora Associada e Permanente do 

Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde, vinculado à Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense.  

Trata-se de um conjunto composto por fenômenos da prática de enfermagem, 

sendo 160 enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem e 385 intervenções de 

enfermagem validados por enfermeiros especialistas do território nacional brasileiro, e 

que tem como objetivo subsidiar e conduzir a prática clínica de enfermagem para o 

aprimoramento do raciocínio clínico e terapêutico durante o cuidado a pessoas com 

doença renal crônica que estão em vigência do tratamento conservador, seja em 

qualquer cenário de saúde. 

Além disso, ele tem o propósito de ser referência para o cuidado a pessoas que 

estejam vivenciando este tratamento, fortalecer a ciência da Enfermagem por meio da 

contribuição junto à sistematização da assistência e promover visibilidade ao trabalho 

do enfermeiro através de uma documentação completa.  

Na intenção de que tais objetivos sejam alcançados, aconselha-se que este 

subconjunto seja adotado pelos enfermeiros nas etapas das consultas de enfermagem. 

Entretanto, enfatiza-se que este não substitui o raciocínio clínico do profissional e não 

deve alterar o seu processo de tomada de decisão. Logo, é possível que, ao assistir tal 

público, o enfermeiro identifique elementos individuais e/ou sociais específicos que não 

tenham sido contemplados pelo presente subconjunto, tornando necessária a realização 

de alterações pertinentes. 

Importância do Subconjunto para o cuidado de Enfermagem e Saúde 

 “Doença Renal Crônica” é um termo geral para alterações heterogêneas que 

afetam tanto a estrutura, quanto a função renal, com múltiplas causas e múltiplos fatores 

de prognóstico. Trata-se de uma doença de curso prolongado, insidioso e que, na maior 



233 

 

parte do tempo de sua evolução, é assintomática, onde muitos fatores estão associados 

tanto à etiologia, quanto à progressão para perda de função renal (BRASIL, 2014).  

O rim tem múltiplas funções, como a excreção dos produtos finais de diversos 

metabolismos, produção de hormônios, controle do equilíbrio hidroeletrolítico, do 

metabolismo acidobásico e da pressão arterial. Dessa forma, é portador de DRC 

qualquer indivíduo que, independentemente da causa, apresente por pelo menos três 

meses consecutivos uma Taxa de Filtração Glomerular < 60 ml/min./1,73 m². (BRASIL, 

2014). 

A DRC tem se mostrado como um importante fator para a morbidade e 

mortalidade por doenças não transmissíveis, o que leva à necessidade de ampla 

divulgação a fim de cumprir com a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) para redução da mortalidade 

prematura por estas doenças em um terço até 2030. Ademais, a DRC também foi 

reconhecida como um fator de risco para doenças cardiovasculares independente de 

outros fatores de risco convencionais, estando associada a um risco aumentado de 

mortalidade por doença cardiovascular, e é um multiplicador de risco em pessoas 

acometidas com hipertensão e diabetes (GBD CHRONIC KIDNEY DISEASE 

COLLABORATION, 2020).  

É importante ressaltar que a detecção e o tratamento precoces do diabetes, 

hipertensão e DRC são possíveis com o uso de tratamentos disponíveis e geralmente 

baratos. Essas intervenções podem melhorar os desfechos renais e cardiovasculares e 

retardar ou prevenir a progressão da doença. Nesse contexto, a inserção de atividades 

assistenciais realizadas por profissionais de saúde, onde se pode destacar a 

Enfermagem, são valorosas na medida em que ações preventivas visem à adaptação de 

comportamentos do cotidiano por meio do envolvimento ativo em seus próprios 

cuidados, necessitando de conhecimento, motivação e suporte dos profissionais de 

saúde (ALMEIDA et al., 2019). Essas ações definem-se como intervenções orientadas a 

evitar o surgimento de agravos específicos, estimulando a melhoria das suas condições 

clínicas, psicológicas e sociais (MENEZES et al., 2018).  

Nessa perspectiva, a utilização do Subconjunto Terminológico da CIPE® para 

pessoas que passam pelo tratamento ambulatorial, associada à assistência de 

enfermagem sistematizada e especializada, poderá subsidiar um cuidado integral, uma 

vez que a enfermagem possui um produto norteador para sua prática, sendo constituído 
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por enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem, que 

permitirão a implementação de ações voltadas à educação em saúde, à prevenção, à 

promoção e à recuperação da saúde, que direcionem as pessoas com DRC a atingir um 

processo de adaptação positivo. 

Inserção no modelo teórico do estudo 

O modelo teórico que fundamentou a estruturação do corrente subconjunto 

terminológico da CIPE® para pessoas com doença renal crônica em tratamento 

conservador foi o Modelo de Adaptação, proposto pela enfermeira norte-americana 

Callista Lorraine Roy, uma grande teoria baseada no processo interativo, que aborda 

fenômenos e conceitos específicos que refletem a prática de enfermagem. 

Partindo da sua experiência como enfermeira no cuidado a crianças, Callista Roy 

considerou o conceito de adaptação como um eixo orientador para a prática de 

enfermagem, pois entende-o como um processo e resultado através do qual pessoas 

sensíveis e pensantes, como indivíduos ou grupos, utilizam a consciência e a escolha 

para criar a integração humana e ambiental (ROY; ANDREWS, 2001; McEWEN; 

WILLS, 2016; COELHO; MENDES, 2011). 

As bases do modelo se apoiam em antecedentes profissionais e pessoais de Roy, 

que se empenhou na formulação de proposições científicas e filosóficas. A formação da 

base dos pressupostos científicos do Modelo de Roy é atribuída aos trabalhos de Harry 

Helson, em 1964, sobre a Teoria da Adaptação, e de Von Bertalanffy em 1968, sobre a 

Teoria Geral dos Sistemas, enquanto os pressupostos filosóficos provêm do humanismo 

e da busca da verdade (ROY; ANDREWS, 2001; BASTOS; ALMEIDA; 

FERNANDES, 2017).  

As propostas desse modelo demonstram que o ambiente é responsável por emitir 

estímulos que incidem sobre as pessoas, os quais, a partir de mecanismos de 

enfrentamento, irão evidenciar respostas adaptativas ou ineficientes. Essas respostas são 

descritas por Roy sobre a inter-relação de quatro sistemas adaptativos: modo de 

adaptação fisiológico, modo de autoconceito, modo função na vida real e modo de 

interdependência; os três últimos modos correspondem ao modo psicossocial de Roy. O 

modo fisiológico desse modelo explica as respostas fisiológicas e a forma como a 

pessoa responde aos estímulos do ambiente; já o modo psicossocial envolve aspectos 

relativos ao eu físico e ao eu pessoal: autoimagem, integridade espiritual, padrões de 
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valores, crenças, função de papel e interações sociais (ROY; ANDREWS, 2001; 

BASTOS; ALMEIDA; FERNANDES, 2017). 

Sendo assim, o modelo aponta que a pessoa precisa ser vista como um ser 

biopsicossocial em constante interação com um meio em mudança, que usa para o 

enfrentamento mecanismos inatos e adquiridos. A constante interação da pessoa com 

seu ambiente caracteriza-se por mudanças internas e externas. No universo de 

mudanças, as pessoas precisam manter sua própria integridade, elas se adaptam 

continuamente e, por isso, são entendidas como um sistema adaptativo e holístico 

(SILVA, 2013). 

A partir disso, o MAR é adequado ao subconjunto proposto por demonstrar que 

o tratamento conservador abrange aspectos de cunho fisiológico e psicossocial 

condizentes aos princípios de Roy, já que durante o tratamento é intencionado retardar a 

progressão da DRC, preservando a função renal e promovendo suporte psicológico por 

meio de informações sobre a doença e tratamento para a pessoa e seus familiares. Além 

disto, prepara a pessoa para iniciar a diálise e melhora o perfil clínico e a qualidade de 

vida, pois são exigidos controle da pressão arterial, correção da anemia, controle de 

glicemia e obesidade, avaliação nutricional específica, manejo medicamentoso, controle 

do tabagismo e hábitos saudáveis de vida (JACOBI et al., 2015).  

Assim sendo, é notório que a progressão da doença renal crônica mereça um 

olhar atentivo pelo enfermeiro, pois reflete na sua responsabilidade de cuidar e 

gerenciar diretamente tal grupo, além de conduzir, por intermédio da equipe 

multiprofissional, uma maneira proativa para que dificuldades institucionais ou 

profissionais não embarreirem a implementação precoce do cuidado, tendo em vista que 

os processos complexos inerentes à doença contribuem decisivamente para a 

mortalidade e resultam em elevado impacto econômico e social. 

 

Lista de enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem, 

dispostos de acordo com o modelo teórico do estudo 

O Quadro 24 apresenta os diagnósticos, resultados de enfermagem para o 

cuidado a pessoas com doença renal crônica em tratamento conservador e suas 

respectivas intervenções de enfermagem, dispostas por Modos Adaptativos propostos 

pelo Modelo de Adaptação de Roy. 
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Quadro 24 – Diagnósticos/Resultados e Intervenções de enfermagem para o cuidado a pessoas com doença renal crônica em tratamento 

conservador, dispostos segundo os Modos Adaptativos de Roy. Niterói/RJ, 2021 

 

Diagnósticos de 

Enfermagem/Resultado de 

Enfermagem 

Definição Intervenções de Enfermagem 

MODO ADAPTATIVO FISIOLÓGICO/OXIGENAÇÃO 

Respiração, Prejudicada Comprometimento no processo contínuo de troca 

molecular de oxigênio e dióxido de carbono dos 

pulmões. Inspiração ou expiração que não 

proporciona ventilação adequada, caracterizada por 

pressão expiratória ou inspiratória diminuída, 

dispneia, bradipneia ou taquipneia, ortopneia, uso da 

musculatura acessória para respirar, alterações na 

profundidade respiratória e batimento de asa de nariz 

(CUNHA, 2017). 

1. Comparar com valores prévios da frequência 

respiratória; 

2. Examinar condições pulmonares; 

3. Observar valores na oximetria de pulso se < 90%; 

4. Regular a ingestão de líquidos para otimizar o 

equilíbrio de líquidos; 

5. Auscultar os sons respiratórios, observando áreas 

de ventilação diminuídas ou ausentes e a presença 

de ruídos adventícios; 

6. Monitorizar ruídos respiratórios, tais como sibilos 

e roncos; 

7. Observar início, característica e duração da tosse; 

8. Anotar movimentos do tórax, observando 

simetria, uso de músculos acessórios e retrações 

musculares, supraclaviculares e intercostais. 

Tosse Expulsão súbita do ar dos pulmões para as vias 

aéreas (CIPE, 2019). 

MODO ADAPTATIVO FISIOLÓGICO/NUTRIÇÃO 
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Apetite, Alto Sensação de desejo de satisfazer necessidades 

corporais de nutrientes ou de determinados tipos de 

alimentos, no caso em excesso. 

Avaliar dados antropométricos; 

Investigar queixas acerca da alimentação; 

Questionar sobre a deglutição: a localização, tipos de 

alimentos/líquidos que são mais difíceis, se 

progressiva ou intermitente, fatores de melhora (ex.: 

ingestão de água durante as refeições), início e 

duração dos sintomas e capacidade de tossir; 

Observar se paciente usa prótese dentária, que deve 

estar bem fixada; 

Diminuir o tamanho dos utensílios e adaptar 

utensílios (ex.: colheres de sobremesa, pratos 

antiderrapantes); 

Orientar quanto à necessidade de uma rotina diária de 

cuidado oral;  

Orientar a pessoa a escovar os dentes, as gengivas e a 

língua;  

Encorajar os usuários de dentadura a escovarem as 

gengivas e a língua e a enxaguarem a cavidade oral 

diariamente;  

Recomendar uma alimentação saudável;  

Providenciar as consultas dentárias; 

Ofertar alimentos saudáveis como frutas, verduras e 

legumes, evitando o consumo de alimentos 

industrializados; 

Limitar líquidos durantes as refeições;  

Investigar preferências alimentares da pessoa; 

Registrar aceitação da dieta; 

Apetite, Diminuído Estado no qual o indivíduo apresenta uma alteração 

na sensação de desejo de satisfazer necessidades 

corporais/orgânicas de ingerir alimentos em virtude 

da alteração nos hábitos de ingestão de alimentos, 

intolerância alimentar, apresentando apetite 

diminuído, alteração no tónus muscular, perda de 

peso (CUNHA, 2017). 

Baixo Peso Estado no qual o indivíduo apresenta diminuição do 

peso corporal por meio da mensuração da quantidade 

de massa corporal, com peso corporal 20% ou mais 

abaixo do ideal, proeminências ósseas salientes, 

mucosas pálidas, fraqueza, sons intestinais 

hiperativos, intolerância alimentar, ansiedade, 

episódio de aflição e medo, perda de apetite 

(CUNHA, 2017). 

Capacidade para Manejar 

(Controlar) o Regime 

Dietético, Prejudicada 

Déficit para controlar o regime dietético.  
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Comportamento de Ingestão 

de Alimentos, Compulsivo 

Aumento da ingestão de nutrientes/alimentos para 

satisfazer as necessidades metabólicas, como 

proteínas, minerais, glicídios e vitaminas 

lipossolúveis necessárias para o crescimento, 

funcionamento normal e manutenção da vida, 

caracterizado por dobra da pele do tríceps > 25 mm 

em mulheres e > 15 mm em homens, peso 20% 

acima do ideal para altura e compleição, ingestão 

excessiva em relação às necessidades metabólicas 

(NÓBREGA et al., 2018). 

Monitorar a mucosas, a turgescência da pele; 

Avaliar ingesta hídrica insuficiente; 

Pesar diariamente e monitorar tendências; 

Monitorizar estado de hidratação (por exemplo: 

membranas mucosas úmidas, adequação dos pulsos e 

pressão sanguínea ortostática), como apropriado; 

Orientar pessoa obesa a prevenir hipertensão por 

meio de dieta, exercícios, entre outras medidas; 

Acompanhar evolução de dados do paciente: peso em 

todas as consultas;  

Orientar o hipertenso sobre as medidas de redução do 

peso. 

Comportamento de Ingestão 

de Alimentos, Prejudicado 

Ingestão de nutrientes inferior ou excedente às 

necessidades metabólicas, caracterizada por peso 

corporal 20% ou mais abaixo do ideal, proeminências 

ósseas salientes, mucosas pálidas, fraqueza, queda de 

cabelo, sons intestinais hiperativos, intolerância 

alimentar, ansiedade, aflição, medo, perda do apetite, 

índice de massa corporal ≤ 18,5; ou, então, presença 

de massa corporal normalmente 20% acima do peso 

ideal, com aumento na proporção de células 

gordurosas, principalmente em vísceras e nos tecidos 

subcutâneos, excesso de ingestão de nutrientes, 

ansiedade, falta de exercício físico e índice de massa 

corporal (RAMALHO NETO, 2019).  

Desnutrição Situação de nutrição pobre devido a ingestão 

desequilibrada ou a qualidade insuficiente de 

nutrientes, associada a dieta pobre, absorção 
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prejudicada, associada a doenças que afetam a 

utilização de alimentos ou nutrientes (CIPE, 2019). 

Falta de Conhecimento sobre 

Regime de Líquidos 

Ausência de informações cognitivas ou de aquisição 

de informações relativas ao regime de líquidos 

(CIPE, 2019). 

Falta de Conhecimento sobre 

Regime Dietético 

Ausência de informações cognitivas ou de aquisição 

de informações relativas ao regime dietético (CIPE, 

2019). 

Ingestão de Líquidos, 

Prejudicada 

Processo de ingerir líquidos contendo nutrientes e de 

água necessários ao crescimento, ao funcionamento 

normal e à manutenção da vida (CIPE, 2019). 

Ingestão Nutricional, 

Prejudicada 

Condição Nutricional: Quantidade e qualidade de 

nutrientes ou alimentos ingeridos (CIPE, 2019). 

Obesidade Situação de peso corporal elevado e massa corporal 

normalmente de mais de 20% acima do peso ideal, 

aumento anormal da proporção de células 

gordurosas, principalmente nas vísceras e nos tecidos 

subcutâneos, associado a excesso ou ingestão 

contínua de nutrientes, comer em excesso e falta de 

exercício físico por um longo período de tempo 

(CIPE, 2019). 

Peso, Prejudicado Dimensão Física, neste caso, alterada, podendo ser 

elevado ou diminuído (CIPE, 2019). 

Risco de Condição 

Nutricional, Prejudicada 

Peso e massa corporal em relação à ingestão 

nutricional e de nutrientes específicos, estimados de 

acordo com a altura, a estrutura corporal e a idade 

(CIPE, 2019). 
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Sobrepeso 

  

Situação de peso corporal elevado e massa corporal 

normalmente de mais de 10 a 20% acima do peso 

ideal; aumento na proporção de células gordurosas, 

principalmente nas vísceras e nos tecidos 

subcutâneos, associado a excesso de ingestão de 

nutrientes, a comer em excesso e a falta de exercício 

físico (CIPE, 2019). 

MODO ADAPTATIVO FISIOLÓGICO/ELIMINAÇÃO 

Baixo Débito de Líquidos Diminuição do líquido intravascular, intersticial e/ou 

intracelular. Refere-se à desidratação, perda de água 

apenas, sem mudança no sódio (NANDA, 2018). 

Registar a frequência e características das 

evacuações; 

Estimular deambulação; 

Registrar a frequência e características das 

evacuações; 

 

Estabelecer, juntamente com o serviço de nutrição, 

dieta constipante; 

Estimular ingestão de água, caso possa; 

Avaliar ingesta hídrica e dietética; 

Investigar controle intestinal; 

Orientar a pessoa a beber bastante líquido (média de 

2 litros por dia), caso não haja nenhuma 

contraindicação; 

Instruir a pessoa a evitar reter a urina, urinando 

sempre que tiver vontade; 

Incentivar a pessoa a manter-se sempre com uma 

Constipação Diminuição na frequência de defecação, 

acompanhada por dificuldade ou passagem 

incompleta de fezes; passagem de fezes 

excessivamente secas e endurecidas (CIPE, 2019). 

Desequilíbrio de Líquidos Diminuição, aumento ou rápida mudança de uma 

localização para outra do líquido intravascular, 

intersticial e/ou intracelular, dos líquidos corporais, 

caracterizado por desidratação ou edema, diarreia, 

vômitos, além de perda ou ganho de peso 

(RAMALHO NETO, 2019). 

Diarreia  Passagem de fezes soltas, líquidas e não formadas; 

aumento da frequência de eliminação, acompanhado 

por aumento dos ruídos intestinais, cólicas e urgência 

de defecação (CIPE, 2019). 
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Dor durante a Micção (ou 

Disúria), Frequente 

Dor uretral ou vesical com sensações de queimação, 

sentidas ao urinar (CIPE, 2019). 

higiene pessoal adequada; 

Orientar a higiene da região perianal após as 

evacuações, caso não seja possível fazer a limpeza 

adequadamente; 

Evitar o uso indiscriminado de antibióticos, sem 

indicação médica; 

Evitar o uso de absorventes internos, caso as 

pacientes ainda estejam menstruando;  

Reduzir as barreiras ambientais; 

Auxiliar a pessoa e sua percepção e adaptação de ser 

incontinente; 

Refletir sobre associações da incontinência urinária e 

envelhecimento; 

Prevenir quedas associadas ao aumento da frequência 

de micção por uso de diuréticos por pacientes 

hipertensos; 

Fortalecer a musculatura do assoalho pélvico; 

Identificar os riscos para o desenvolvimento de 

obstipação; 

Investigar ingesta insuficiente de água; 

Questionar dor ao urinar; 

Avaliar sinais de hipovolemia, como sangramentos, 

diarreias, vômitos e outras perdas; 

Averiguar sinais de baixo débito cardíaco; 

Investigar baixa ingestão alimentar; 

Procurar sinais de desidratação e má perfusão 

tecidual; 

Avaliar exame de urina; 

Avaliar o exame de urina de 24 horas; 

Avaliar exames laboratoriais; 

Eliminação Urinária, 

Diminuída 

Processo do sistema urinário prejudicado, 

caracterizado pela diminuição na passagem e 

excreção de urina por meio da micção, fora dos 

limites normais, com débito urinário inferior a 1.500 

mL a cada 24 horas (TORTORA; DERRICKSON, 

2016; RAMALHO NETO, 2019). 

Frequência Urinária, 

Diminuída 

Processo do sistema urinário prejudicado no qual há 

uma capacidade de urinar alterada e/ou uma função 

renal alterada de origem pré-renal, renal ou pós-renal, 

caracterizado por débito urinário fora dos limites 

normais (menos de 1.000 ou acima de 2.000 mL em 

24 horas) (RAMALHO NETO, 2019). 

Náusea Sensação de enjoo com tendência para vomitar; 

sensação desagradável vagamente relacionada com o 

epigástrio e abdômen, agravada pelo sabor ou pelo 

cheiro (CIPE, 2019). 

Processo do Sistema 

Urinário, Prejudicado 

Passagem e excreção de urina por meio da micção, 

frequentemente 4 a 6 vezes ao dia, com uma 

quantidade média de urina excretada, em condições 

dietéticas normais, de aproximadamente 1.000 a 

2.000 ml nas 24 horas (CIPE, 2019). 

Proteinúria Presença de proteínas na urina, mas clinicamente 

refere-se à excreção anormal de proteína na urina. A 

principal proteína implicada na proteinúria é a 

albumina, que, dependendo da quantidade de 

concentração desta da urina, pode ser chamada de 

microalbuminúria ou macroalbuminúria. É um 

indicador de lesão nos rins e é reconhecida como 
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fator de risco para a progressão de doenças renais e 

cardiovasculares (LIMA JÚNIOR, 2017). 

Observar e registrar dados sobre o vômito quanto a 

cor, consistência, presença de sangue e horários; 

Monitorar exames laboratoriais, atentando para 

distúrbios eletrólitos; 

Administrar medicação antiemética conforme 

prescrição médica; 

Promover o repouso adequado para facilitar o alívio 

da náusea e vômito. 

Retenção de Líquidos Desequilíbrio do sistema regulatório no que tange ao 

volume de líquidos corporais; à entrada e saída de 

água e eletrólitos; ao controle da produção e perda de 

calor por meio de mecanismos fisiológicos que 

envolvem rins, pele, hipotálamo, pulmões e/ou trato 

gastrointestinal (RAMALHO NETO, 2019). 

Risco de Constipação Vulnerabilidade à diminuição na frequência normal 

de evacuação, acompanhada de eliminação de fezes 

difícil ou incompleta que pode comprometer a saúde 

(GOUVEA; JENSEN, 2018).  

Super-Hidratação Isotônica Situação de sobrecarga de líquidos isotônicos, com a 

mesma concentração de eletrólitos dos líquidos 

corporais, acompanhada por aumento da pressão 

arterial, aumento do peso corporal, distensão das 

veias do pescoço e das mãos, dificuldades 

respiratórias, presença de sons respiratórios 

associados a desenvolvimento de edema pulmonar 

devido a administração rápida de transfusão 

endovenosa, ou associado a insuficiência renal 

(CIPE, 2019). 

Vômito Expulsão ou retorno à boca de alimentos 

transformados ou de conteúdo estomacal através do 

esôfago e para fora da boca (CIPE, 2019). 
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MODO ADAPTATIVO FISIOLÓGICO/ATIVIDADE E REPOUSO 

Capacidade para Manejar 

(Controlar) o Regime de 

Exercício Físico, Prejudicada 

Atividade física e voluntária do sistema 

musculoesquelético e cardiorrespiratório, para manter 

a boa forma física, mobilidade e força (CIPE, 2019).  

Caminhar e ficar de pé, se for possível; 

Analisar o tipo e a fonte da dor ao selecionar uma 

estratégia para seu alívio; 

Selecionar e implementar uma variedade de medidas 

(p.ex.: farmacológica, não farmacológica, 

interpessoais) para facilitar o alívio da dor, quando 

adequado; 

Monitorar a satisfação da pessoa com o controle da 

dor, a intervalos específicos; 

Explicar à família as causas da fadiga; 

Identificar fatores que desencadeiam a fadiga; 

Auxiliar a pessoa nas atividades (alimentação e 

higiene);  

Orientar o acompanhante para deixar a pessoa em 

repouso; 

Orientação da prática de atividade física, a qual gera 

benefícios e o aumento da massa muscular, evitando 

a sarcopenia; 

Supervisionar polifarmácia e a subprescrição de 

medicamentos; 

Reforçar uma alimentação saudável, principalmente 

no que tange à suplementação proteico-energética; 

Incentivar mudanças no estilo de vida; 

Implementar medidas de conforto; 

Cãibra nas Pernas Contrações repentinas, intensas, involuntárias e 

dolorosas de um músculo ou grupo de músculos, de 

caráter passageiro, em geral como resultado de 

esforço excessivo, problemas vasculares ou frio 

(MICHAELIS, 2020). 

Comportamento de Repouso, 

Prejudicado 

Pôr em estado de repouso; estar ou ficar em repouso; 

descansar; tranquilizar, dormir (MICHAELIS, 2020). 

Desconforto Falta de conforto; descomodidade, incômodo; estado 

de quem mostra desânimo, abatimento; desalento, 

desânimo, desconsolo (MICHAELIS, 2020). 

Fadiga Sentimentos de diminuição da força e resistência, 

exaustão, cansaço mental ou físico; lassidão com 

aptidão diminuída para o trabalho físico ou mental 

(CIPE, 2019). 

Hipoatividade Diminuição anormal da atividade física do corpo, 

lentidão, rigidez muscular, máscara facial associada a 

doenças neurológicas ou mentais (CIPE, 2019). 

Intolerância à Atividade Falta de capacidade ou energia para resistir ou 

completar atividades (CIPE, 2019). 

Intolerância à Atividade 

Relacionada a Processo 

Falta de capacidade ou energia para resistir ou 

completar atividades, neste caso, associada ao 
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Patológico processo de doença (CIPE, 2019). Promover a realização de atividade e repouso; 

Incorporar as atividades da vida diária ao protocolo 

de exercícios, se apropriado; 

Empregar as atividades motoras que exijam atenção e 

uso dos dois lados do corpo; 

Incentivar exercícios físicos; 

Promover medidas de relaxamento; 

Realizar periodicamente revisão e ajuste da 

prescrição de medicamentos que aumentam o risco 

de queda; 

Verificar o uso de diuréticos, laxantes e/ou se a 

pessoa está em preparo de cólon para exames ou 

procedimento cirúrgico; 

Avaliar risco de quedas decorrente de fatores 

psicológicos ou psiquiátricos, sempre que necessário; 

Solicitar avaliação de farmacêutico quando houver 

dúvidas quanto ao risco aumentado devido ao uso de 

medicamentos; 

Avaliar padrão de sono; 

Investigar costumes de horários de sono; 

Avaliar prescrição médica acerca de medicamentos 

que podem alterar o sono e provocar sonolência; 

Questionar sobre interrupções do sono(;)[.] 

Mobilidade, Prejudicada Limitação no movimento independente e voluntário 

do corpo ou de uma ou mais extremidades (NANDA, 

2018). 

Risco de Queda Descida repentina do corpo de um nível alto para um 

mais baixo, devido a desequilíbrio, desmaio ou 

incapacidade para sustentar o peso do corpo e 

permanecer ereto (CIPE, 2019). 

Sono, Prejudicado Diminuição recorrente da atividade corporal, 

marcada por redução da consciência, não estar 

desperto, acompanhada por desatenção, com 

metabolismo diminuído, postura imóvel, atividade 

física diminuída e sensibilidade diminuída a 

estímulos externos, mas prontamente reversível 

(CIPE, 2019). 
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MODO ADAPTATIVO FISIOLÓGICO/PROTEÇÃO 

Capacidade para Proteção da 

Pele, Prejudicada 

Poder, aptidão ou possibilidade de fazer ou produzir 

qualquer coisa; competência, habilidade, neste caso, 

com medidas de proteção com a pele.  

Registrar no prontuário as alergias; 

Orientar a pessoa a sempre citar suas alergias; 

Avaliar prescrição médica; 

Investigar a evidência de retorno venoso prejudicado 

ou estase venosa;  

Manter a extremidade edemaciada elevada acima no 

nível do coração sempre que possível; 

Manter a hidratação da pele; 

Identificar sinais como pele fria, edema e congestão 

pulmonar;  

Manter membros aquecidos e higienizados para 

reduzir risco de lesões;  

Observar pulso periférico;  

Avaliar indicadores bioquímicos; 

Dentição, Prejudicada Ruptura nos padrões de desenvolvimento/erupção 

dentários ou na integridade estrutural de cada dente 

(NANDA, 2018). 

Efeito Colateral da 

Medicação 

Efeitos não relacionados com o objetivo do 

tratamento, mas previsíveis por serem inerentes à 

ação farmacológica de determinados medicamentos. 

Hipertemia Diminuição da capacidade de mudar o termostato 

interno, acompanhada por um aumento da 

temperatura corporal, pele quente e seca, sonolência 

e cefaleia, associada a disfunção do sistema nervoso 

central ou sistema endócrino, colapso por calor, 
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introdução artificial de elevada temperatura corporal 

por razões terapêuticas (CIPE, 2019). 

Avaliar junto à equipe médica tratamento tópico; 

Monitorar áreas de vermelhidão e ruptura da pele;  

Monitorar ressecamento e umidade excessivos da 

pele;  

Monitorar a cor da pele;  

Monitorar a temperatura da pele; 

Orientar a não utilizar medicamentos sem receita 

médica; 

Incentivar a ingestão hídrica diária adequada; 

Observar o volume e as características da sua urina. 

Infecção do Trato Urinário Presença de agente infeccioso na urina, em 

quantidades superiores a 100.000 unidades 

formadoras de colônias bacterianas por mililitro de 

urina (ufc/ml). 

Inflamação, Crônica Participação de células mononucleadas (linfócitos, 

plasmócitos e macrófagos) e fenômenos 

proliferativos (fibro e angiogênese), havendo 

concomitantemente fenômenos de inflamação aguda 

(destruição), de reparação (tecido de granulação e 

fibrose), de resposta imune, mantendo-se equilíbrio 

entre hospedeiro e agente agressor. A inflamação 

crônica pode ser precedida por fase aguda, ou, mais 

frequentemente, ter desenvolvimento insidioso.  

Integridade da Pele, 

Prejudicada 

Epiderme e/ou derme danificadas devido a 

procedimentos invasivos; fatores mecânicos, como 

forças de cisalhamento, perfuração, pressão; 

imobilidade física; pressão sobre saliência óssea; 

alterações no turgor da pele; circulação prejudicada; 

alteração na sensibilidade; ferida cirúrgica; umidade 

da pele; prurido; eritema; lesões na pele e 

imunodeficiência, caracterizado por alteração das 

camadas da epiderme e/ou derme do corpo 

relacionada com elasticidade, textura e espessura, 

apresentando destruição de camadas da pele, invasão 

de estruturas do corpo e rompimento da superfície da 
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pele (RAMALHO NETO, 2019).  

Pele, Seca Associada a sinais de turgor da pele e elastose, 

indicando grandes alterações das estruturas da pele 

subjacentes à epiderme (aumento da extensibilidade 

da pele, fragmentação da elastina, atrofia das 

glândulas sebáceas e sudoríparas) que podem 

significar desidratação devido ao espessamento da 

pele (LUPI et al., 2011). 

Perfusão Tissular Periférica, 

Prejudicada 

Circulação do sangue pelos tecidos periféricos para 

transporte do oxigênio, de líquidos e de nutrientes em 

nível celular, associada a temperatura e coloração da 

pele, diminuição do pulso arterial, mudanças na 

pressão arterial sanguínea, cicatrização de feridas e 

crescimento dos pelos do corpo (CIPE, 2019). 

Processo do Sistema 

Imunológico, Prejudicado 

Complexo bioquímico que protege o corpo contra 

organismos patogênicos e outros corpos estranhos, 

criando barreiras locais e inflamação; a resposta 

imunológica humoral é especialmente eficaz contra 

invasões bacterianas e virais (CIPE, 2019). 

Prurido Percepção, Prejudicada: Sensação de formigamento 

irritante, sensação cutânea seguida de impulso para 

coçar a pele ou o couro cabeludo (CIPE, 2019).  

Regime de Imunização, 

Prejudicado 

Plano terapêutico destinado a conferir ao organismo 

um estado de resistência, ou seja, de imunidade, 

contra determinadas enfermidades infecciosas, neste 

caso, associado a vacinas. 
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Risco de Infecção Suscetibilidade à invasão e multiplicação de 

organismos patogênicos que podem comprometer a 

saúde devido a lesão celular local, secreção de 

toxinas ou reação antígeno-anticorpo, aumento da 

exposição a patógenos, defesas primárias e/ou 

secundárias inadequadas, podendo estar relacionada à 

desnutrição, enfermidades crônicas, procedimentos 

invasivos, ruptura prolongada de membranas 

amnióticas, vacinação inadequada, alteração na 

integridade da pele, alteração no peristaltismo, 

alteração no pH das secreções, imunossupressão, 

leucopenia, resposta inflamatória suprimida 

(RAMALHO NETO, 2019). 

Risco de Infecção Urinária Risco de presença de agente infeccioso na urina, 

podendo ser causado por questões anatômicas, 

hormonais, relações sexuais e uso de fraldas.  

Risco de Integridade da Pele, 

Prejudicada 

Suscetibilidade a alteração na epiderme e/ou derme 

que pode comprometer a saúde (NANDA, 2018). 

Risco de Trauma Suscetibilidade a lesão física de início e gravidade 

súbitos que exige atenção imediata (NANDA, 2018). 

Suscetibilidade a Infecção Sensibilidade física a influências externas, neste caso, 

a infecções (MICHAELIS, 2020; CONDINO NETO, 

2014).  

 

MODO ADAPTATIVO FISIOLÓGICO/SENTIDOS 

Dor Musculoesquelética Sensação de dor originada nos músculos, nas 

articulações ósseas ou nos dentes; a sensação é 

normalmente descrita como profunda, pesada e 

dolorosa, ativada por movimentos de partes do corpo 

ou de todo o corpo, mas estando também presente em 

períodos de repouso (CIPE, 2019).  

Evitar ambientes com muito barulho; 

Utilizar medidas de proteção contra ruídos; 

Orientar quanto a se afastar das atividades;  

Incentivar o repouso em ambiente com pouca 

luminosidade e silêncio; 

Realizar um levantamento abrangente da dor de 
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Dor, Aguda Experiência sensorial e emocional desagradável 

associada a lesão tissular real ou potencial, ou 

descrita em termos de tal lesão (International 

Association for the Study of Pain); início súbito ou 

lento, de intensidade leve a intensa, com término 

antecipado ou previsível e com duração menor que 3 

meses (NANDA, 2018).  

modo a incluir o local, as características, o 

início/duração, a frequência, a qualidade, a 

intensidade ou a gravidade da dor e os fatores 

precipitantes; 

Assegurar à pessoa os cuidados precisos de 

analgesia; 

Avaliar com a pessoa e a equipe de cuidados de 

saúde a eficácia de medidas de controle da dor que 

tenham sido utilizadas; 

Encorajar o monitoramento da própria dor e a 

interferir adequadamente; 

Colaborar com a pessoa, com as pessoas 

significativas e com outros profissionais da saúde na 

seleção e implementação de medidas não 

farmacológicas de alívio da dor, quando adequado; 

Avaliar necessidade de avaliação neurológica; 

Promover o uso do medicamento prescrito; 

Controlar doenças de base; 

Discutir medidas para evitar acidentes no domicílio; 

Encaminhar para o serviço de Otorrino; 

Encaminhar para serviço de Oftalmologia; 

Averiguar causas para a perda da sensibilidade. 

Dor, Crônica Experiência sensorial e emocional desagradável 

associada a lesão tissular real ou potencial, ou 

descrita em termos de tal lesão (International 

Association for the Study of Pain); início súbito ou 

lento, de intensidade leve a intensa, constante ou 

recorrente, sem término antecipado ou previsível e 

com duração maior que 3 meses (NANDA, 2018).  

Percepção Sensorial, 

Prejudicada: Auditiva 

Percepção auditiva se refere ao processo de 

construção da representação mental provocada por 

um estímulo sonoro, desde meros ruídos à música e à 

complexidade da fala. O termo “audição” se refere ao 

sentido, isto é, à capacidade fisiológica de receber 

como entrada o som proveniente do ambiente ao 

nosso sistema nervoso.  

Percepção Sensorial, 

Prejudicada: Visual 

Interpretação de certos estímulos visuais, onde a 

pessoa em questão obtém algum tipo de informação 

através dos seus olhos. 

Percepção Tátil, Prejudicada Percepção tátil é a capacidade do ser humano de 

perceber através da pele as características de um 

objeto (forma, tamanho e textura), além de outras 

sensações como pressão, temperatura e dor, as quais, 

em conjunto, possibilitam a adequada relação com o 

ambiente e objetos, assim como a proteção e reação 
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dos indivíduos a estímulos nocivos (SILVA; SILVA; 

BARBOSA, 2010). 

MODO ADAPTATIVO FISIOLÓGICO/FUNÇÃO ENDÓCRINA 

Automonitoramento da 

Glicose Sanguínea, 

Prejudicado 

Método utilizado que envolve basicamente a coleta 

de amostra de sangue periférico, por meio de uma 

lanceta, a fim de preencher o campo destinado na fita 

eletrônica para a leitura em um glicosímetro, 

bastando para isso uma única gota. Contudo, é uma 

técnica que pode ser influenciada por motivos 

pessoais e de gestão de insumos (OLIVEIRA et al., 

2018).   

1. Incentivar a higiene das mãos antes e depois da 

mensuração; 

2. Educar quanto aos materiais perfurocortantes e 

seu descarte; 

3. Orientar quanto à calibração do aparelho e 

cuidados gerais; 

4. Retirar dúvidas existentes; 

5. Orientar sobre o tratamento da hipertensão e 

diabetes; 

6. Orientar sobre as complicações da diabetes; 

7. Orientar sobre a mudança do estilo de vida; 

8. Pesquisar sobre o regime da alimentação; 

9. Orientar sobre as complicações da Hiperglicemia; 

10. Avaliar obesidade, sobrepeso, sedentarismo e 

consumo elevado de carboidratos refinados; 

11. Averiguar doença hepática gordurosa não 

alcoólica, hiperuricemia, insuficiência cardíaca, 

alterações cognitivas e câncer, pois estão algumas 

vezes associados à resistência à insulina; 

12. Avaliar os exames de glicemia; 

13. Pesquisar sobre o regime de alimentação; 

14. Orientar sobre as complicações da Hipoglicemia; 

15. Acompanhar evolução de dados do paciente: peso 

em todas as consultas; 

16. Orientar sobre as medidas de redução do peso; 

17. Calcular IMC nas consultas; 

Função do Sistema 

Endócrino, Prejudicada 

Processo do Sistema Regulatório prejudicado, onde a 

função do metabolismo, crescimento e 

desenvolvimento, função tecidual, função sexual, 

reprodução, sono e humor, entre outras, estão 

alteradas.  

Hiperglicemia Processo do sistema regulatório prejudicado, 

caracterizado por uma taxa de glicose sérica em 

jejum >110 mg/dL, visando, entretanto, a uma 

glicemia-alvo menor ou igual a 180 mg/dL 

(RAMALHO NETO, 2019).  

Hipoglicemia Processo do sistema regulatório prejudicado, 

caracterizado por uma taxa de glicose sérica abaixo 

da faixa considerada normal, geralmente abaixo de 

70 mg/dl, podendo apresentar tremedeira, 

nervosismo, ansiedade, suores, calafrios, 

irritabilidade, impaciência, confusão mental, delírio, 

taquicardia, tontura ou vertigem, fome, náusea, 

sonolência, visão embaçada, sensação de 
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formigamento ou dormência nos lábios e na língua, 

dor de cabeça, fraqueza e fadiga, raiva ou tristeza, 

falta de coordenação motora, pesadelos, choro 

durante o sono, convulsões e inconsciência 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2020).  

18. Avaliar controle insuficiente do diabetes; 

19. Avaliar sinais de hiperglicemia e de 

hipoglicemia. 

Hipovitaminose, Presente Processo de Sistema Regulatório, Prejudicado: 

Condições de deficiência de uma ou mais vitaminas 

essenciais na dieta (CIPE, 2019). 

Risco para Glicose 

Sanguínea, Alterado 

Processo associado a diminuição da tolerância à 

glicose ou glicose de jejum alterada, pressão alta, 

colesterol alto ou alterações na taxa de triglicérides 

no sangue; excesso de peso, principalmente 

associado a gordura abdominal, história familiar de 

diabetes, doenças associadas, como a doença renal 

crônica, diabetes gestacional, presença de ovários 

policísticos, diagnóstico de alguns distúrbios 

psiquiátricos, como esquizofrenia, depressão, 

transtorno bipolar; apneia do sono; e uso de 

glicocorticoides (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2020). 

MODO ADAPTATIVO FISIOLÓGICO/FLUIDOS E ELETRÓLITOS 

Acidose Metabólica, Presente Definida como níveis séricos de bicarbonato que são 

persistentemente menores que 22 mEq/L. Entre os 

desfechos adversos descritos estão a piora da saúde 

óssea e muscular, hipercalemia, resistência à insulina, 

progressão da doença renal e aumento do risco de 

mortalidade (LEON; TANGRI, 2020).  

1. Orientar quanto ao uso de diuréticos e de anti-

inflamatórios; 

2. Educar quanto à ingestão excessiva de alimentos 

e bebidas ricos em purina; 

3. Dosar HCO3; 

4. Estimular mudança dietética com frutas e 
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Débito Cardíaco, Prejudicado Quantidade de sangue ejetada do ventrículo 

esquerdo, por minuto (CIPE, 2019). 

legumes; 

5. Observar hipercalemia; 

6. Acompanhar creatinina sérica a cada consulta; 

7. Controlar volume de líquidos ganho; 

8. Incentivar alimentação saudável; 

9. Averiguar a administração prolongada de 

diuréticos; 

10. Solicitar Eletrocardiograma; 

11. Revisar uso de medicamentos; 

12. Avaliar função renal; 

13. Avaliar ingestão de sódio; 

14. Investigar perda de água em grande quantidade 

(em situações de febre, diarreia, diabetes insípida, 

diabetes, infecções respiratórias e uso de 

diuréticos); 

15. Orientar o hipertenso no dia da consulta de 

enfermagem;  

16. Orientar o hipertenso a buscar ajuda na presença 

de sinais e sintomas da hipertensão arterial;  

17. Orientar a pessoa sobre o tratamento 

medicamento e não medicamentoso;  

18. Orientar a pessoa sobre mudança do estilo de 

vida;  

19. Orientar a pessoa para hábitos de alimentação 

saudável. 

20. Avaliar dosagem de cálcio sérico e cálcio 

ionizado, fósforo, PTH, calcitriol; 

Desidratação Volume de líquidos diminuído, ou perda de líquidos 

corporais (CIPE, 2019). 

Edema Periférico Retenção de líquidos corporais em espaços tissulares, 

caracterizada por intumescimento do tecido com 

acúmulo excessivo de líquidos de forma localizada 

ou generalizada; aumento da permeabilidade capilar; 

aumento na pressão hidrostática; presença, ou não, de 

depressão cutânea dura ou mole; ganho de peso; 

oligúria; diminuição da flexibilidade dos locais 

edemaciados; dor à palpação; aumento da 

circunferência abdominal, podendo o grau ser 

especificado por meio da escala em cruzes (de + a 

++++) (RAMALHO NETO, 2019).  

Função Cardíaca, Prejudicada Volume de sangue bombeado pelo coração 

inadequado para atender às demandas metabólicas do 

organismo, podendo ser caracterizado por hipotensão 

arterial; taquicardia; redução da fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo e direito (NANDA, 2018; 

RAMALHO NETO, 2019).  

Função Renal, Prejudicada Perda gradativa da estrutura e função renal, 

resultando em perda progressiva das funções 

fisiológicas dos rins. O diagnóstico pode ser 

realizado por meio de exames laboratoriais rotineiros, 

como a dosagem de creatinina sanguínea e a taxa de 

filtração glomerular (MALTA et al., 2019).  
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Hipervolemia Estado de retenção de líquidos isotônicos, 

caracterizado por alteração potencial na pressão 

sanguínea (normal a alta); taquisfigmia; ausculta 

cardíaca com terceira (B3) ou quarta bulha (B4), ou 

sopros; ansiedade; inquietação; dispneia, estertores 

úmidos, tosse; radiografia de tórax alterada; 

azotemia; ganho de peso em curto período; ascite; 

edema depressível sobre proeminências ósseas; 

edema periorbitário; saliva excessiva e espumosa; 

ingestão maior que a eliminação; hematócrito 

diminuído; balanço hídrico positivo; presença de 

linhas B à ultrassonografia pulmonar (RAMALHO 

NETO, 2019). 

21. Avaliar reposição de cálcio com a equipe médica; 

22. Pesquisar sobre o uso de medicamentos para 

hipertensão;   

23. Pesquisar sobre uso de superdosagem da 

medicação;  

24. Encaminhar o hipertenso para avaliação da 

medicação; 

25. Avaliar hipervolemia; 

26. Fortalecer as recomendações nutricionais 

específicas para a ingestão de proteína, 

carboidratos, calorias, lipídeos, sódio, potássio e 

fósforo; 

27. Avaliar a necessidade de uso de medicação de 

emergência;  

28. Informar a pessoa dos valores normais da pressão 

arterial;  

29. Verificar condições de hidratação do paciente 

(mucosas, edema, pulso e frequência cardíaca); 

30. Monitorar níveis de eletrólitos séricos; 

31. Identificar possíveis causas dos desequilíbrios 

eletrolíticos;  

32. Monitorar náuseas, vômitos e diarreia; 

33. Identificar tratamentos capazes de alterar o estado 

eletrolítico, como drenagem gastrointestinal, 

diuréticos, anti-hipertensivos e bloqueadores do 

canal de cálcio; 

Presença de Hiperfosfatemia Desequilíbrio de Eletrólitos – fósforo sérico (valores 

de referência de 3,5 a 5,5 mg/dL).  A hiperfosfatemia 

na DRC é resultante de três fatores principais: a 

ingestão excessiva de P, a redução da depuração de P 

(renal e pelos métodos dialíticos) e o estado da 

remodelação óssea (alta ou baixa) (CARVALHO; 

CUPPARI, 2011).  

Presença de Hipernatremia Concentração sérica de sódio > 145 mmol/L. 

Desenvolve-se a partir de um ganho de sódio ou pela 

perda de água livre, ou pela combinação desses 

fatores. Está sempre associada à hiperosmolalidade. 

Tem como sintomas: Letargia, Convulsões, Astenia, 

Irritabilidade, Coma (DUTRA et al., 2012).  
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Presença de Hiperpotassemia Potássio sérico acima de 6,5 mEq/L, com sintomas 

sugestivos de hipercalemia, como fraqueza muscular, 

paralisia flácida, palpitações ou parestesias e 

alterações eletrocardiográficas. Situação mais comum 

nos casos de insuficiência renal crônica estágios 3 a 

5, diálise, insuficiência renal aguda, insuficiência 

adrenal, hiperplasia adrenal congênita perdedora de 

sal, lesão tecidual por rabdomiólise, queimadura ou 

trauma extensos, síndrome de lise tumoral, estados 

hiperosmolares (como a cetoacidose diabética) e 

intoxicação digitálica (BARROS; ALBUQUERQUE; 

XAVIER, 2016).  

34. Administrar eletrólitos suplementares prescritos, 

se apropriado;  

35. Orientar o uso de escova de dente macia ou 

escova de espuma; 

36. Buscar por sintomas de uremia; 

37. Avaliar o controle do tratamento medicamentoso;  

38. Avaliar necessidade de hidratação; 

39. Encaminhar ao serviço de Nutrição para a 

adequação do regime dietético. 

Presença de Hipocalcemia Redução do cálcio sanguíneo abaixo do normal; as 

manifestações incluem reflexos tendinosos profundos 

hiperativos, sinal de Chvostek, cãibras musculares e 

abdominais, e espasmo carpopodálico (DECS, 2020). 

Presença de Hipofosfatemia A hipofosfatemia é geralmente considerada quando 

fosfato plasmático inorgânico tem concentração < 2,5 

a 3,5 mg/dl. Pode resultar em manifestações clínicas 

que, na maioria das vezes, são clinicamente não 

expressivas. Contudo, ela pode produzir rabdomiólise 

aguda, disfunção hematológica, insuficiência 

respiratória, cardiopatia e alterações neurológicas 

(VIANA; BURGOS; SILVA, 2012).  

Pressão Arterial, Alterada Diminuição ou aumento da força exercida pela 

circulação do sangue na parede dos vasos da 

circulação sistêmica e pulmonar, como também do 

coração, caracterizado por pressão arterial abaixo 

(pressão sistólica cai para valores maior ou igual a 90 

mmHg) ou acima dos parâmetros de normalidade 
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(leituras diastólicas 90 mmHg e sistólicas 140 

mmHg), obtidas de modo invasivo ou não invasivo 

(RAMALHO NETO, 2019).  

Risco de Arritmia Variação do ritmo normal de contração atrial e 

ventricular do miocárdio (CIPE, 2019).  

Risco de Desequilíbrio de 

Eletrólitos 

Suscetibilidade a mudanças nos níveis de eletrólitos 

séricos que pode comprometer a saúde (NANDA, 

2018). 

Risco de Desequilíbrio de 

Volume de Líquidos 

Suscetibilidade à diminuição do volume de líquido 

intravascular, intersticial e/ou intracelular que pode 

comprometer a saúde (NANDA, 2018). 

Risco de Função Cardíaca, 

Prejudicada 

Processo do Sistema Circulatório: Suscetibilidade à 

diminuição do bombeamento de sangue pelo coração 

(CIPE, 2019). 

Risco de Hipervolemia Suscetibilidade ao estado de retenção de líquidos 

isotônicos, caracterizado por alteração potencial na 

pressão sanguínea (normal a alta) (RAMALHO 

NETO, 2019). 

Risco para Pressão Arterial, 

Alterado 

Processo o qual pode estar associado a fatores 

clássicos como genética, idade, sexo, etnia, excesso 

de peso, ingestão de sódio e potássio, sedentarismo, 

álcool e fatores socioeconômicos (BARROSO et al., 

2020).  

Volume de Líquidos, 

Prejudicado 

Diminuição do líquido intravascular, intersticial e/ou 

intracelular. Refere-se à desidratação, perda de água 

apenas, sem mudança no sódio (NANDA, 2018). 

MODO ADAPTATIVO FISIOLÓGICO/FUNÇÃO NEUROLÓGICA 
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Aprendizagem, Prejudicada Processo de aquisição de conhecimento ou habilidade 

por meio de estudo, instrução, prática, treinamento ou 

experiência sistemáticos (CIPE, 2019).  

1. Avaliar a função cognitiva guiada pelo 

miniexame do estado mental; 

2. Avaliar estado mental, nível de desenvolvimento 

e capacidade cognitiva; 

3. Avaliar o estado psicológico; 

4. Avaliar a comunicação sobre os cuidados do 

tratamento conservador;  

5. Averiguar a aprendizagem cognitiva da pessoa 

quanto à sua saúde;  

6. Avaliar barreiras na comunicação no cotidiano da 

pessoa;  

7. Ouvir a pessoa e família atentamente e responder 

de modo simples e compreensível; 

8. Garantir que a pessoa compreenda as orientações 

fornecidas acerca do seu estado de saúde;  

9. Permitir que a pessoa evidencie suas expectativas 

acerca da sua condição de saúde; 

10. Instituir medidas que proporcionem a 

memorização do tratamento da pessoa. 

Cognição, Prejudicada Processo intelectual envolvendo todos os aspectos da 

percepção, do pensamento, do raciocínio e da 

memória (CIPE, 2019). 

Comunicação, Prejudicada Dar ou trocar informação usando comportamentos 

verbais e não verbais, face a face, ou usando meios 

sincrônicos ou assincrônicos apoiados pela 

tecnologia (CIPE, 2019). 

Memória, Prejudicada Atos mentais pelos quais as sensações, impressões e 

ideias são estocadas e lembradas; registro mental, 

retenção e lembrança de experiência passada, 

conhecimento, ideias, sensações e pensamentos 

(CIPE, 2019). 

MODO DE AUTOCONCEITO 

Adaptação, Prejudicada Enfrentamento prejudicado para o gerenciamento de 

novas situações. Caracterizado pelo 

comprometimento na sua capacidade de ajustar-se à 

atual condição ou a uma nova situação de vida, pela 

negação, medo, raiva, culpa, entre outros 

(BESERRA, 2018). 

1. Identificar o sofrimento;  

2. Avaliar expressão de culpa;  

3. Estabelecer integração com pessoas significativas;  

4. Avaliar distúrbio no sistema de crenças ou relação 

com Deus;  

5. Avaliar expressão de raiva ou desespero; 

6. Aconselhar sobre ansiedade; 

7. Avaliar as expectativas da pessoa; 

8. Obter dados sobre ansiedade; 

9. Ouvir queixas que possibilitam a ansiedade; 

Angústia Espiritual Rompimento na crença pessoal sobre a vida; 

interrogações sobre o significado da vida, associadas 

a questionamentos sobre sofrimento, separação de 

laços religiosos ou culturais, alteração nas crenças ou 
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sistemas de valor, sentimentos de sofrimento intenso 

e raiva contra a divindade (CIPE, 2019). 

10. Acreditar na capacidade da pessoa e no poder das 

suas intervenções; 

11. Elogiar aos pequenos ganhos; 

12. Estimular a autoconfiança; 

13. Estimular a independência; 

14. Ajudar a pessoa a adaptar-se às suas 

incapacidades. 

15. Ouvir atentamente as expectativas da pessoa;  

16. Definir atividades para seu autocuidado; 

17. Reconhecer situações em que a pessoa possa 

autogerir seu tratamento; 

18. Avaliar relações familiares;  

19. Avaliar nível de escolaridade; 

20. Questionar dúvidas; 

21. Reforçar presença nas consultas; 

22. Ofertar auxílio quando necessário; 

23. Adaptar, se necessário, os modos de ações 

educativas prestadas na consulta; 

24. Manter respeito e deixar a pessoa discursar sobre 

seus motivos; 

25. Avaliar ajuda de outros profissionais para melhor 

manejo da situação; 

26. Promover boa interação;  

27. Avaliar emoções e sentimentos atuais; 

28. Avaliar se algum sinal ou sintoma esteja 

associado ao desconforto; 

29. Criar um ambiente seguro para a pessoa; 

30. Despertar sentimentos de esperança; 

31. Contribuir para redução de fatores estressantes e 

Ansiedade Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia (CIPE, 

2019). 

Autoimagem, Negativa Alteração na concepção ou imagem mental de si 

mesmo. Caracterizada por comportamentos negativos 

em relação ao próprio corpo, à aparência e falta de 

aceitação de mudança real, com isso, o indivíduo não 

consegue se adaptar à sua nova condição de vida. 

Quando em nível elevado, chega a modificar 

comportamentos prejudicando sua saúde física e 

mental (BESERRA, 2018). 

Baixa Autoestima Desenvolvimento de percepção negativa sobre o seu 

próprio valor em resposta a uma situação atual 

(NANDA, 2018). 

Comportamento, Agressivo Ação ou atitude brutal, arrogante, expressa 

verbalmente, fisicamente ou simbolicamente (CIPE, 

2019). 

Condição Espiritual, 

Prejudicada 

Estado de sofrimento relacionado à capacidade 

prejudicada de experimentar significado na vida por 

meio de conexões consigo mesmo, com os outros, 

com o mundo ou com um poder maior (NANDA, 

2018). 

Crença de Saúde, Conflituosa Crenças são noções e significados que o indivíduo 

tem a respeito do mundo, são filtros por meio dos 

quais o indivíduo interpreta um estímulo e, com base 

nessa interpretação, direciona ou prioriza suas ações 

(COELHO et al., 2016).  
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Crença Espiritual, 

Conflituosa 

Convicção pessoal e disposição para manter e 

abandonar ações, levando em conta princípios de 

vida que invadem, integram e transcendem a natureza 

biológica e psicossocial (CIPE, 2019). 

aumento da qualidade de vida;  

32. Incentivar práticas espirituais que proporcionem 

conforto à pessoa; 

33. Conhecer os valores da religião para a pessoa; 

34. Questionar os motivos para sua crença 

desmotivada; 

35. Promover medidas para a integração da religião e 

cuidados em saúde; 

36. Praticar empatia; 

37. Valorizar os sintomas emocionais da pessoa; 

38. Reconhecer as perspectivas do futuro da pessoa; 

39. Identificar motivos que levam a dificuldade do 

seguimento; 

40. Avaliar insatisfação no tratamento; 

41. Avaliar insatisfação com o atendimento prestado, 

independente de quem o realizou; 

42. Promover medidas multiprofissionais que 

contribuam para melhora da imagem corporal; 

43. Avaliar medidas possíveis para melhora da 

imagem corporal na comunidade; 

44. Compartilhar junto à equipe de Fisioterapia e 

Educação Física possíveis medidas para a realização 

de exercícios físicos; 

45. Promover trabalho biopsicossocial com pessoa e 

família; 

46. Envolver o parceiro sexual no tratamento; 

47. Ensinar a definição do termo “sexualidade” e 

estimulá-lo a aumentar expressões de carinho e 

formas alternativas de sentir prazer(,) que não exijam 

penetração; 

Desempenho Sexual, 

Prejudicado 

Capacidade para participar em relação sexual e, nos 

homens, para ejacular (CIPE, 2019). 

Desesperança Ausência de esperança onde um indivíduo se 

encontra em desespero e não enxerga alternativas ou 

escolhas pessoais disponíveis ou quando as enxerga, 

é incapaz de mobilizar energias a seu favor. 

Caracterizada por sentimentos de tristeza e 

melancolia (BESERRA, 2018). 

Dificuldade de 

Enfrentamento da Doença 

Gerenciar o estresse e ter um senso de controle e de 

conforto psicológico aumentado, associado ao 

processo da doença (CIPE, 2019). 

Estigma Prática de associar descrédito ou vergonha a outros, 

devido à presença de um fator marcante; 

frequentemente associado a doença mental, 

incapacidade (ou limitação) física, religião ou 

histórico de comportamento criminal (CIPE, 2019). 

Estresse Sentimento de estar tenso e ansioso, de tal modo a 

estar incapaz de funcionar apropriadamente, tanto 

física como mentalmente; sentimento de desconforto, 

associado a experiências desagradáveis, a dor e a 

sentimento de estar física e mentalmente cansado; 

distúrbio no estado físico e mental de um indivíduo 

(CIPE, 2019). 

Falta de Resiliência Privação da Capacidade de rápida adaptação ou 

recuperação (MICHAELIS, 2020). 

Humor, Deprimido Sensação de tristeza, autodesvalorização e sentimento 
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de culpa (DEL PORTO, 1999). 48. Conhecer a realidade e expectativas quanto à 

atividade sexual da pessoa e propor soluções e 

tratamentos específicos para cada caso; 

49. Fornecer informações sobre o tratamento que 

sejam adequadas para cada paciente, considerando o 

nível cultural de cada um e o quanto a pessoa deseja 

ser informada; 

50. Educar o paciente e seu parceiro sobre 

sexualidade; 

51. Avaliar a percepção de seu próprio corpo, sua 

imagem corporal, seus pensamentos, sentimentos e 

comportamentos sexuais, seu relacionamento sexual 

(parceria, casal, família) e seu contexto social e 

sexual, tais como cultura e normas sexuais; 

52. Incentivar o paciente a expor suas dúvidas, 

medos e expectativas relacionados à função sexual 

aos profissionais de saúde; 

53. Avaliar nível de conhecimento acerca das 

estratégias de higiene; 

54. Valorizar a higiene pessoal para melhor 

qualidade de vida; 

55. Encaminhar para serviço odontológico, caso 

necessário;  

56. Obter dados de saúde; 

57. Estudar o histórico familiar; 

58. Observar o comportamento da pessoa; 

59. Facilitar a capacidade para comunicar 

sentimentos; 

60. Promover entrevista motivacional; 

61. Observar desejos e valores socioculturais; 

Medo da Morte Medo da própria extinção e da interrupção de sonhos 

para o futuro, podendo gerar, na pessoa, sentimento 

de impotência por não se poder evitar a morte 

(TADA; KOVACS, 2007).  

Medo de Abandono Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia, devido a 

causa conhecida ou desconhecida, acompanhado às 

vezes de luta psicológica ou resposta de fuga, e neste 

caso, é associado ao ato ou efeito de desistir, 

renunciar, deixar para trás; afastamento, desistência, 

renúncia (CIPE, 2019;  MICHAELIS, 2020). 

Medo de Representar uma 

Carga para os Outros 

Caracteriza-se uma experiência de fardo a 

carregar descrita por mudanças negativas no 

cotidiano relacionadas ao processo de cuidado, 

implementação de hábitos e maiores 

responsabilidades (CARDOSO et al., 2012). 

Risco de Insatisfação com a 

Atenção à Saúde 

Sensação agradável que sentimos quando as coisas 

correm de acordo com nossa vontade; alegria, 

contentamento, prazer (MICHAELIS, 2020). 

Sofrimento Sentimentos prolongados de grande tristeza, 

associados a martírio e à necessidade de tolerar 

situações devastadoras, como sintomas físicos 

crônicos, a exemplo de dor, desconforto ou lesão; 

estresse psicológico crônico, má reputação ou 

injustiça (CIPE, 2019). 

Tristeza 

  

Sentimentos de pesar, melancolia associada a falta de 

energia (CIPE, 2019). 
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62. Valorizar sinais e sintomas apresentados que 

desmotivem; 

63. Promover adaptação a novos estilos de vida; 

64. Ensinar a pessoa sobre hábitos alimentares; 

65. Destacar a percepção do bem-estar; 

66. Avaliar crenças, atitudes e valores da pessoa e 

família; 

67. Averiguar ambientes tolerantes a conflitos, 

limites, relacionamentos saudáveis e positivos; 

68. Promover senso de humanização e integralidade 

da pessoa; 

69. Fortalecer o vínculo; 

70. Auxiliar no processo de cuidado na relação 

pessoa-família; 

71. Promover comunicação com a equipe 

multidisciplinar; 

72. Auxiliar na inserção dos usuários que tentaram o 

suicídio na comunidade; 

73. Refletir sobre satisfação com o tratamento; 

74. Avaliar causas de incerteza que afetam o 

sofrimento da pessoa; 

75. Avaliar medidas que sustentam a confiança da 

pessoa; 

76. Identificar os aspectos espirituais que afetam o 

sofrimento; 

77. Respeitar períodos de solidão; 

78. Reconhecer conflitos; 

79. Explicar a progressão do tratamento; 

80. Descartar possíveis conceitos pré-estabelecidos 

sobre a doença crônica; 
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81. Demonstrar medidas de crenças que favoreçam a 

superação; 

82. Observar sentimentos que motivem a tristeza, 

irritabilidade, medo, ansiedade e solidão; 

83. Buscar subsídios para compreender o estado 

emocional; 

84. Procurar proporcionar medidas para melhor 

qualidade de vida; 

85. Esclarecer dúvidas recorrentes;  

86. Oferecer apoio emocional;  

87. Usar medidas alternativas para alívio, como: 

construção de imagem, relaxamento e biofeedback.  

88. Encaminhar ao serviço de Psicologia. 

MODO ADAPTATIVO FUNÇÃO NA VIDA REAL 

Abuso de Álcool (ou 

Alcoolismo) 

Uso indevido de álcool, que pode ser prejudicial à 

saúde e causar dependência, caracterizado pela falta 

de controle sobre o uso de álcool apesar das 

consequências adversas e distorções no pensamento, 

comportamentos sugestivos de embriaguez ou 

abstinência, negação notável e/ou relato de uso por 

parte do paciente ou de familiares (BESERRA, 

2018). 

1. Avaliar o abuso de álcool/fumo pela pessoa e seu 

impacto na saúde; 

2.  Estimular a pessoa/família a identificar os fatores 

relacionados ao abuso de álcool/tabaco e como evitá-

los; 

3. Orientar a pessoa sobre a importância do abandono 

de abuso de álcool/tabaco para redução de riscos à 

saúde; 

4.  Encorajar modo de se ajustar; 

5. Incentivar procura ao serviço médico ambulatorial; 

6. Reforçar comportamento de saúde; 

7. Avaliar comportamento diante da adaptação; 

Abuso de Tabaco (ou de 

Fumo) 

Uso indevido de tabaco (ou de fumo) (CIPE, 2019). 

Aceitação do Estado de 

Saúde, Prejudicada 

Reduzir ou eliminar barreiras, apreensões ou tensões 

(CIPE, 2019). 
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Adesão ao Regime 

Medicamentoso, Parcial 

Ação iniciada pela própria pessoa para promover o 

bem-estar, a recuperação e a reabilitação, seguindo as 

orientações sem se desviar e estando devotada a um 

quadro de ações ou comportamentos. Em 

concordância com o regime terapêutico, toma os 

medicamentos como orientado, muda 

comportamentos para melhor, apresenta sinais de 

melhora, busca os medicamentos na data devida e 

demonstra internalização do valor de 

comportamentos de cuidado com a saúde, assim 

como da obediência às instruções relativas ao 

tratamento. (A adesão é frequentemente associada a 

apoio familiar e de outros significativos, 

conhecimento sobre medicamentos e processo de 

doença, motivação pessoal ou relacionamento com 

profissional de saúde.)  (CIPE, 2019). 

8. Identificar potencialidades e déficits do 

enfrentamento individual; 

9. Valorizar resiliência; 

10. Significar a espiritualidade; 

11. Orientar sobre reabilitação; 

12. Avaliar autopercepção acerca do estado de saúde; 

13. Reconhecer apoio social da pessoa; 

14. Promover medidas para o autocuidado; 

15. Avaliar as preferências de lazer da pessoa; 

16. Incentivar atividades de lazer; 

17. Orientar sobre os benefícios de lazer; 

18. Reforçar a importância das atividades de lazer; 

19. Elogiar atividades de lazer realizadas;  

20. Compartilhar informações relacionadas à 

importância de se construir vínculo; 

21. Incentivar a estabelecer vínculo/contato com o 

meio social; 

22. Promover bem-estar; 

23. Refletir junto à pessoa e família acerca do 

conhecimento da doença; 

24. Apresentar os objetivos do tratamento; 

25. Retirar crenças do senso comum acerca da 

doença; 

26. Aconselhar sobre a importância de manter o 

papel; 

27. Auxiliar identificação do papel na família; 

28. Promover apoio familiar; 

29. Reforçar capacidades para executar o papel; 

30. Valorizar crença religiosa; 

31. Avaliar apoio social recebido nos ambientes 

Autocontrole Ineficaz da 

Saúde 

Disposição para cuidar do que é necessário para 

manter-se, conservar-se ativo, e para lidar com as 

necessidades básicas, individuais e essenciais, e com 

as atividades da vida (diária) (CIPE, 2019). 

Baixo Comparecimento a 

Consulta de 

Acompanhamento (ou 

Consulta Subsequente) 

Situação de pessoa(s) em um certo momento ou 

período; conjuntura, neste caso, ao comparecer a 

consulta (MICHAELIS, 2020). 

Baixo Conhecimento em 

Saúde 

Consciência (ou cognição) dos problemas comuns de 

saúde, práticas saudáveis e serviços de saúde 

disponíveis; capacidade para reconhecer sinais e 

sintomas de doenças e para compartilhar a 

informação com os outros significativos (CIPE, 

2019). 
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Capacidade para Executar 

Atividade de Lazer, 

Prejudicada 

Capacidade para Executar Atividade Recreacional 

(CIPE, 2019). 

religiosos; 

32. Contribuir para a busca do sentido da vida; 

33. Avaliar expectativas sobre o tratamento; 

34. Conhecer o processo saúde/doença; 

35. Proporcionar informações sobre condição de 

saúde; 

36. Orientar sobre medidas preventivas da doença; 

37. Incentivar o autocuidado; 

38. Promover autoestima; 

39. Promover apoio social; 

40. Envolver família e amigos nas atividades com a 

pessoa; 

41. Promover grupos de apoio; 

42. Avaliar motivos para a não aderência a dieta 

relacionados ao conhecimento de saúde; 

43. Obter informação por pessoa e familiares acerca 

da aceitação da dieta; 

44. Oferecer contato telefônico para retirada de 

dúvidas; 

45. Obter dados sobre medicamentos usados; 

46. Compreender a motivação para o não uso dos 

medicamentos; 

47. Detalhar horários para uso dos medicamentos; 

48. Reconhecer dúvidas acerca do tratamento 

medicamentoso; 

49. Reconhecer nível intelectual para compreensão 

dos medicamentos; 

50. Buscar informações para negação da doença; 

51. Contribuir para o controle dos sinais e sintomas 

recorrentes; 

Capacidade para Manejar 

(Controlar) o Regime 

Medicamentoso, Prejudicada 

Poder, aptidão ou possibilidade de fazer ou produzir 

qualquer coisa; competência, habilidade, neste caso, 

de manejar o regime medicamentoso (MICHAELIS, 

2020). 

Capacidade para Preparar 

Alimentos, Prejudicada 

Poder, aptidão ou possibilidade de fazer ou produzir 

qualquer coisa; competência, habilidade, neste caso, 

de preparar alimentos (MICHAELIS, 2020). 

Capacidade para Vestir-se e 

Arrumar-se (Cuidar da 

Aparência Externa), 

Prejudicada 

Pôr ou tirar roupas apropriadas (CIPE, 2019). 

Déficit de Autocuidado Capacidade de desempenhar atividades para cuidar 

do próprio corpo e das funções corporais (NANDA, 

2018). 

Desempenho de Papel, 

Prejudicado 

Padrão de comportamento e autoexpressão que não 

combina com o contexto, as normas e as expectativas 

do ambiente (NANDA, 2018). 

Dificuldade com Regime 

Medicamentoso, Complexo 

Padrão de regulação e integração à vida diária de um 

regime terapêutico para tratamento de doenças e suas 

sequelas que é insatisfatório para alcançar metas 

específicas de saúde, no caso, o regime 

medicamentoso (NANDA, 2018). 

Expectativa sobre o 

Tratamento, Irrealista 

Crença daquele que não tem uma percepção 

adequada real da realidade (MICHAELIS, 2020). 

Falta de Conhecimento sobre 

Regime de Líquidos 

Conteúdo específico de pensamento, fundamentado 

em sabedoria adquirida, ou em informação ou 

habilidades aprendidas, cognição e reconhecimento 
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da informação (CIPE, 2019). 52. Promover estratégias para entender a doença; 

53. Retirar dúvidas sobre o tratamento; 

54. Avaliar medidas de socialização;  

55. Promover autoconfiança; 

56. Conhecer outras pessoas com a doença; 

57. Gerenciar atividades em grupo; 

58. Identificar fatores que levam à solidão; 

59. Compreender suporte emocional; 

60. Possibilitar comunicação dos sentimentos; 

61. Obter dados sobre relações de amizade; 

62. Obter dados sobre hobby;  

63. Encaminhar para o serviço de Nutrição. 

Falta de Conhecimento sobre 

Regime Dietético 

Conteúdo específico de pensamento, fundamentado 

em sabedoria adquirida, ou em informação ou 

habilidades aprendidas, cognição e reconhecimento 

da informação (CIPE, 2019). 

Falta de Conhecimento sobre 

Regime Medicamentoso 

Conteúdo específico de pensamento, fundamentado 

em sabedoria adquirida, ou em informação ou 

habilidades aprendidas, cognição e reconhecimento 

da informação (CIPE, 2019). 

Não Adesão ao Regime 

Dietético 

Não seguimento ou não conformação ao regime, no 

caso, dietético (CIPE, 2019). 

Não Adesão ao Regime 

Terapêutico 

Não seguimento ou não conformação ao regime 

terapêutico (CIPE, 2019). 

Negação sobre a Severidade 

da Doença 

Processo de Enfrentamento, Prejudicado: Evitar ou 

não reconhecer o conhecimento ou significado de um 

evento, a fim de minimizar a ansiedade ou conflito 

(CIPE, 2019). 

Papel de Esposa (o), 

Prejudicado 

Papel de Membro da Família (CIPE, 2019). 

Papel de Mãe, Prejudicado Interagir de acordo com as responsabilidades de ser 

mãe; internalizar expectativas de membros da 

família, amigos e sociedade em relação aos 

comportamentos próprios ou impróprios do papel de 

gestantes e mães (CIPE, 2019). 

Papel de Paciente, 

Prejudicado 

Papel de Indivíduo (CIPE, 2019). 

Papel de Pai, Prejudicado Desempenhar (com sucesso) as responsabilidades de 

ser a figura masculina na família, de acordo com o 
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grupo social e a cultura (CIPE, 2019). 

Papel de Segurança, 

Prejudicado 

Estar seguro, livre de perigo, risco ou lesão (CIPE, 

2019). 

Papel de Trabalho, 

Prejudicado 

Interagir de acordo com as responsabilidades das 

tarefas para trabalhar; comportamentos esperados de 

estar empregado, em concordância com os 

requerimentos do trabalho; internalização das 

expectativas de empregadores e empregados, colegas, 

organizações e sociedade com relação a um 

comportamento próprio ou impróprio do papel no 

trabalho (CIPE, 2019).  

Papel Familiar, Prejudicado Atribuições ou funções que alguém tem em uma 

organização, na sociedade, neste caso ligadas por 

laços de parentesco (MICHAELIS, 2020).  

Problema de Continuidade do 

Cuidado 

Assistência à saúde oferecida continuamente desde o 

contato inicial, seguindo o paciente durante todas as 

fases do atendimento (DECS, 2020). 

MODO ADAPTATIVO INTERDEPENDÊNCIA 

Acesso a Tratamento, 

Prejudicado 

A utilização dos serviços de saúde de forma 

apropriada em momentos convenientes (MENDES, 

2016).  

1. Arranjar (Organizar) serviço de transporte; 

2. Avaliar transporte público acessível; 

3. Reconhecer área de acesso de transporte da pessoa; 

4. Avaliar rede familiar para acompanhamento da 

pessoa ao ambulatório; 

5. Conhecer familiares; 

6. Obter dados sobre risco de violência; 

7. Avaliar atendimento psicológico; 

8. Refletir junto com a pessoa sobre os motivos para 

baixa confiança; 

9. Apresentar estratégias de acolhimento; 

Capacidade Familiar para 

Gerenciar o Regime, 

Prejudicada 

Poder, aptidão ou possibilidade de fazer ou produzir 

qualquer coisa; competência, habilidade, no caso, o 

regime terapêutico de seu ente querido.  

Comunicação entre Equipe 

Interprofissional e Indivíduo, 

Prejudicada 

Recurso que permite ao profissional de saúde 

estabelecer relacionamento interpessoal com os 

indivíduos, ajudando-os na sua recuperação e 

superação de situações traumáticas (SANTOS et al., 

2015). 
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Comunicação Familiar, 

Prejudicada 

Comunicação que se estabelece diretamente entre um 

conjunto de pessoas, em geral ligadas por laços de 

parentesco, que podem viver sob o mesmo teto 

(MICHAELIS, 2020).  

10. Apresentar todos os espaços do serviço; 

11. Avaliar vínculos empregatícios da pessoa e 

família; 

12. Adaptar plano de cuidado à condição 

socioeconômica; 

13. Reconhecer estratégias de trabalho; 

14. Avaliar as falhas de comunicação; 

15. Avaliar as expectativas; 

16. Determinar o modo como a pessoa deseja se 

comunicar; 

17. Compreender, sem juízo de valor, a empatia; 

18. Ouvir atentamente as queixas; 

19. Avaliar comportamento que gera falha na 

comunicação; 

20. Avaliar os motivos de que o cuidador se queixa; 

21. Gerenciar ansiedade do cuidador; 

22. Encaminhar cuidador ao serviço de Psicologia; 

23. Identificar nível de conhecimento intelectual por 

parte da pessoa e do cuidador; 

24. Avaliar situação de saúde de outro familiar 

debilitada, o que demanda também cuidados; 

25. Determinar problemas psicológicos e/ou 

psiquiátricos; 

26. Reconhecer sobrecarga do cuidador; 

27. Avaliar apoio familiar, social e econômico; 

28. Reunir pessoa e família; 

29. Promover a comunicação familiar; 

30. Providenciar mecanismos para que os membros 

da família mantenham contato uns com os outros; 

Condição Social, Prejudicada Posição social em que uma pessoa ocupa em relação 

a outras pessoas dentro de uma sociedade. 

Falta de Acesso a Transporte Ingresso a qualquer veículo utilizado para transportar 

pessoas.  

Falta de Apoio Familiar Ausência de sustentação do indivíduo por parte da 

família (NÓBREGA et al., 2018). 

Falta de Apoio Social Relações interpessoais em que há existência ou 

disponibilidade das pessoas para confiar, demonstrar 

preocupação com o outro, valorizar, comunicar-se, 

ajudar, assistir com os recursos disponíveis 

(FONSECA; MOURA, 2008). 

Falta de Confiança na Equipe 

Interprofissional 

Sentimento de confiança, crença na bondade, força e 

confiabilidade de outras pessoas (CIPE, 2019).   

Isolamento Social Estado negativo de estabelecimento de barreiras na 

interação entre a pessoa e a sociedade, percebida 

como imposta pelos outros ou por escolha do próprio 

indivíduo, em que há uma quantidade insuficiente ou 

uma qualidade ineficaz de troca social. Caracterizado 

pelo desejo de estar sozinho, por sentir-se diferente 

dos outros, de ser excluído, de melancolia, 

insignificância, vazio, retraimento, baixa autoestima, 

solidão, pela insegurança em público, pela 

insatisfação com o envolvimento social e/ou pelo 

relato familiar de mudança na interação (BESERRA, 

2018). 
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Processo de Tomada de 

Decisão Familiar, 

Prejudicado 

Processos mentais para determinar o curso de uma 

ação, tendo por base informação relevante, 

consequências potenciais de cada alternativa e 

recursos (CIPE, 2019). 

31. Encorajar a expressão de sentimentos e 

expectativas; 

32. Promover o envolvimento da família; 

33. Otimizar padrão de ligação dos membros da 

família; 

34. Avaliar coping familiar; 

35. Avaliar interação de papéis; 

36. Avaliar relação dinâmica funcional; 

37. Aconselhar medidas de relaxamento; 

38. Avaliar estratégias de cuidado da pessoa que 

geram estresse; 

39. Avaliar o nível de satisfação que prejudique o 

tratamento; 

40. Encaminhar para serviço de Psicologia; 

Encaminhar para o Serviço Social. 

Processo Familiar, 

Prejudicado 

Interações contínuas ou padrões de relacionamento 

entre os membros da família. 

Risco de Enfrentamento 

Familiar, Prejudicado 

Comportamento familiar ineficaz para enfrentar a 

doença, gerenciar o estresse e ter um senso de 

controle e de conforto psicológico. Caracterizado por 

habilidades insuficientes para a resolução de 

problemas e incapacidade de lidar com a situação 

(BESERRA, 2018). 

Satisfação Conjugal, 

Prejudicada 

Contínuo preenchimento dos desejos, emoções 

gratificadas; ou ratificação entre parceiros conjugais 

ou casais, em uma família (CIPE, 2019). 

Socialização, Prejudicada Comportamento Interativo – Troca social mútua; 

participação em atividades sociais (CIPE, 2019). 

Solidão Sentimentos de falta de pertencimento, isolamento 

emocional, sentimento de ser excluído, sentimento de 

melancolia e tristeza associado a falta de companhia, 

simpatia e amizade, acompanhado de sentimentos de 

insignificância, vazio, afastamento (ou retraimento), 

baixa autoestima (CIPE, 2019). 
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Tutorial de utilização do Subconjunto Terminológico 

O subconjunto terminológico proposto pode ser utilizado pelo enfermeiro nos 

diversos cenários de saúde. O enfermeiro, por meio da entrevista e exame físico, avalia 

o comportamento da pessoa com doença renal crônica em tratamento conservador e 

busca problemas de adaptação da mesma. A partir disso, o enfermeiro pode buscar, por 

meio dos modos adaptativos indicados no subconjunto, diagnósticos que fazem 

associação com o seu achado e, assim, instituir seu raciocínio clínico.  

A partir desses aspectos, o enfermeiro vai estabelecer seus objetivos e 

implementar as intervenções de enfermagem apropriadas e dispostas no subconjunto. 

Sendo assim, o enfermeiro avalia sua assistência na medida em que a pessoa 

compreenda as propostas e aplica em sua realidade. Por fim, o subconjunto 

terminológico permite aprofundamento da prática de enfermagem, já que vai contribuir 

para que o enfermeiro (re)pense suas ações e possa apurar o melhor enunciado, podendo 

abdicar de algum ou sugerir um novo. Ademais, ao documentar tal ação, a prática de 

enfermagem pode ser fortalecida e, consequentemente, trazer frutos para as pessoas com 

doença renal crônica.  
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8. Validação clínica do subconjunto terminológico da CIPE® para pessoas com 

doença renal crônica em tratamento conservador 

 

A amostra ficou constituída por 12 pessoas com doença renal crônica em 

tratamento conservador, de ambos os sexos, 41,6% (n = 5) de mulheres e 58,3% (n = 7) 

de homens, inscritos no programa. Quanto à idade, 83,3% (n = 10) tinham 60 anos ou 

mais e houve apenas 16,6% (n = 2) com idade inferior a 60 anos. A escolaridade 

prevalente foi a de ensino médio completo 66,6% (n = 6); já, quanto ao estado civil, seis 

(50%) eram casados e quatro (33,3%), solteiros; e 58,3% (n = 7) tinham renda igual ou 

maior que dois salários mínimos.  

Todos os participantes apresentavam alguma comorbidade, e as mais frequentes 

foram: hipertensão arterial em oito (66,6%), diabetes mellitus em cinco indivíduos 

(41,6%). O estadiamento da doença renal foi realizado através da equação CKD-EPI, 

sendo um participante com DRC no estágio II (8,3%), sete (58,3%) no estágio III e 

quatro (33,3%) no estágio IV. Quanto ao tempo de tratamento, nove (75%) já tinham 

um ano ou mais e apenas um participante estava programando o início de terapia renal 

substitutiva.  

O subconjunto foi julgado quanto à pertinência e aplicabilidade dos enunciados 

de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem, conforme exposto nas 

Tabelas 5 e 6, respectivamente, além das Tabelas 7 e 8, que trazem as frequências (n) e 

os percentuais (%) com que os enunciados se apresentaram.  
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Tabela 5 - Avaliação quanto à pertinência e aplicabilidade dos enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem inseridos no subconjunto. 

Niterói/RJ, 2021 

Diagnósticos/Resultados de Enfermagem PERTINÊNCIA APLICABILIDADE 

Avaliador 1 

Kappa 

Avaliador 2 

Kappa 

Interav.* Avaliador 1 

Kappa 

Avaliador 2 

Kappa 

Interav. 

Respiração, Prejudicada/Respiração, Eficaz 0,95 0,90 0,92 0,80 0,85 0,82 

Tosse/Tosse, Ausente 0,85 0,80 0,82 0,80 0,80 0,80 

Apetite, Alto/Apetite, Positivo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Apetite, Diminuído/Apetite, Positivo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime Dietético, 

Prejudicada/Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime 

Dietético, Melhorada 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Comportamento de Ingestão de Alimentos, 

Compulsivo/Comportamento de Ingestão de Alimentos, 

Melhorado 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Comportamento de Ingestão de Alimentos, Prejudicado 

Comportamento de Ingestão de Alimentos, Melhorado 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Falta de Conhecimento sobre Regime de 

Líquidos/Conhecimento sobre Regime de Líquidos, 

Melhorado 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Falta de Conhecimento sobre Regime Dietético/Conhecimento 

sobre Regime Dietético Melhorado 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ingestão de Líquidos, Prejudicada/Ingestão de Líquidos, 

Melhorada 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ingestão Nutricional, Prejudicada/Ingestão Nutricional, nos 

Limites Normais 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Risco de Condição Nutricional, Prejudicada/Condição 

Nutricional, Positiva 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Baixo Peso/Peso, nos Limites Normais 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Desnutrição/Condição Nutricional, Melhorada 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Obesidade/Ingestão de Alimentos, Melhorada 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Peso, Prejudicado/ Peso, nos Limites Normais 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Sobrepeso/ Peso, nos Limites Normais 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Diarreia/ Diarreia, Ausente 0,80 0,85 0,82 0,85 0,85 0,85 

Baixo Débito de Líquidos/ Débito de Líquidos, Melhorado 0,95 0,85 0,90 0,80 0,85 0,82 

Desequilíbrio de Líquidos/ Equilíbrio de Líquidos (ou Balanço 

Hídrico), nos Limites Normais 

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Retenção de Líquidos/ Volume de Líquidos, Eficaz 0,80 0,80 0,80 0,85 0,85 0,85 

Super-Hidratação Isotônica/ Hidratação, Adequada 0,95 0,85 0,90 0,90 0,80 0,85 

Náusea/ Náusea, Ausente 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Vômito/ Vômito, Ausente 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Membrana Mucosa Oral (ou Bucal), Seca/ Membrana Mucosa 

Oral (ou Bucal), Melhorada 

0,95 0,85 0,90 0,85 0,85 0,85 

Constipação/ Função do Sistema Gastrointestinal, Eficaz 0,85 1,0 0,92 0,95 0,90 0,92 

Risco de Constipação/ Função do Sistema Gastrointestinal, 

Eficaz 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Dor durante a Micção (ou Disúria), Frequente/ Dor durante a 

Micção (ou Disúria), Ausente 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Frequência Urinária, Diminuída/ Frequência Urinária, Normal 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Eliminação Urinária, Diminuída/ Eliminação Urinária, 

Melhorada 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Processo do Sistema Urinário, Prejudicado/ Processo do 

Sistema Urinário, Eficaz 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Proteinúria/ Função do Sistema Urinário, Eficaz 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime de Exercício 

Físico, Prejudicada/ Capacidade para Manejar (Controlar) o 

Regime de Exercício Físico, Melhorada 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Hipoatividade/ Tolerância à Atividade Relacionada a Processo 

Patológico, Eficaz 

0,85 0,85 0,85 0,80 0,85 0,82 
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Fadiga/ Fadiga, Reduzida 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Cãibra nas Pernas/ Cãibra nas Pernas, Melhorada 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Intolerância à Atividade Relacionada a Processo Patológico/ 

Tolerância à Atividade Relacionada a Processo Patológico, 

Eficaz 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Intolerância à Atividade/ Tolerância à Atividade, Eficaz 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Mobilidade, Prejudicada/ Mobilidade, Melhorada 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Risco de Queda/ Controle do Risco de Queda 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Sono, Prejudicado/ Sono, Adequado 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Comportamento de Repouso, Prejudicado/ Comportamento de 

Repouso, Melhorado 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Desconforto/ Conforto, Melhorado 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Capacidade para Proteção da Pele, Prejudicada/ Capacidade 

para Proteção da Pele, Eficaz 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Integridade da Pele, Prejudicada/ Integridade da Pele, 

Melhorada 

1,0 1,0 1,0 0,95 0,85 0,9 

Pele, Seca/ Pele, Seca, Melhorada 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Perfusão Tissular Periférica, Prejudicada/ Perfusão Tissular 

Periférica, Melhorada 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Risco de Integridade da Pele, Prejudicada/ Controle do Risco 

de Integridade da Pele 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Risco de Trauma/ Controle do Risco de Trauma 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Prurido/ Prurido, Melhorado 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Processo do Sistema Imunológico, Prejudicado/ Processo do 

Sistema Imune, Eficaz 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Regime de Imunização, Prejudicado/ Regime de Imunização, 

Melhorado 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Dentição, Prejudicada/ Dentição, Melhorada 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Efeito Colateral da Medicação/ Efeito Colateral da Medicação, 

Ausente 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 
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Hipertemia/ Termorregulação, Positiva 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Infecção do Trato Urinário/ Infecção, Ausente 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Risco de Infecção Urinária/ Controle do Risco de Infecção 

Urinária 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Risco de Infecção/ Controle do Risco de Infecção 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Suscetibilidade a Infecção/ Controle da Infecção 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Inflamação, Crônica/ Inflamação, Crônica, Melhorada 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Dor, Aguda/ Dor, Reduzida 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Dor, Crônica/ Dor, Reduzida 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Dor Musculoesquelética/ Dor Musculoesquelética, Melhorada 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Percepção Sensorial, Prejudicada: Auditiva/Percepção 

Sensorial, Melhorada 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Percepção Sensorial, Prejudicada: Visual/ Percepção 

Sensorial, Melhorada 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Percepção Tátil, Prejudicada/ Percepção Tátil, Eficaz 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Automonitoramento da Glicose Sanguínea, Prejudicado/ 

Automonitoramento da Glicose Sanguínea, Melhorado 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Hiperglicemia/ Nível de Glicose Sanguínea, nos Limites 

Normais 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Hipoglicemia/ Nível de Glicose Sanguínea, nos Limites 

Normais 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Risco para Glicose Sanguínea, Alterado/ Nível de Glicose 

Sanguínea, nos Limites Normais 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Função do Sistema Endócrino, Prejudicada/ Função do 

Sistema Endócrino, Eficaz 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Hipovitaminose, Presente/ Hipovitaminose, Melhorada 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Edema Periférico/ Edema Periférico, Ausente 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Presença de Hiperfosfatemia/Equilíbrio de Eletrólitos, 

Melhorado 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Presença de Hipernatremia/Equilíbrio de Eletrólitos, 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 
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Melhorado 

Presença de Hiperpotassemia/Equilíbrio de Eletrólitos, 

Melhorado 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Presença de Hipocalcemia/ Equilíbrio de Eletrólitos, 

Melhorado 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Presença de Hipofosfatemia/ Equilíbrio de Eletrólitos, 

Melhorado 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Risco de Desequilíbrio de Eletrólitos/ Equilíbrio de Eletrólitos, 

Melhorado 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Acidose Metabólica, Presente/ Equilíbrio Ácido-Base, 

Melhorado 

0,95 0,90 0,92 0,90 0,90 0,90 

Função Renal, Prejudicada/ Função Renal, Eficaz 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Função Cardíaca, Prejudicada/ Função Cardíaca, Eficaz 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Pressão Arterial, Alterada/ Pressão Arterial, nos Limites 

Normais 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Débito Cardíaco, Prejudicado/ Débito Cardíaco, Eficaz 1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Risco de Função Cardíaca, Prejudicada/ Função Cardíaca, 

Eficaz 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Risco para Pressão Arterial, Alterado/ Controle da Pressão 

Arterial 

1,0 1,0 10 1,0 1,0 1,0 

Risco de Arritmia/ Arritmia, Ausente 0,80 0,80 0,80 0,0 0,80 0,80 

Volume de Líquidos, Prejudicado/ Volume de Líquidos, 

Eficaz 

0,90 0,90 0,90 0,85 0,85 0,85 

Hipervolemia/ Equilíbrio de Líquidos (ou Balanço Hídrico), 

nos Limites Normais 

0,85 0,80 0,82 0,80 0,80 0,80 

Desidratação/ Hidratação, Adequada 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Risco de Desequilíbrio de Volume de Líquidos/ Controle de 

Volume de Líquidos 

0,85 0,90 0,87 0,95 0,95 0,95 

Risco de Hipervolemia/ Controle da Hipervolemia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Cognição, Prejudicada/ Cognição, Melhorada 0,85 0,90 0,87 0,95 0,95 0,95 
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Memória, Prejudicada/ Memória, Eficaz 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Aprendizagem, Prejudicada/ Aprendizagem, Melhorada 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Comunicação, Prejudicada/ Comunicação, Eficaz 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Autoimagem, Negativa/ Autoimagem, Positiva 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Estigma/Estigma, Reduzido 0,85 0,90 0,87 0,85 0,85 0,85 

Desempenho Sexual, Prejudicado/ Desempenho Sexual, 

Melhorado 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Ansiedade/ Ansiedade, Reduzida 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Baixa Autoestima/ Autoestima, Positiva 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Crença de Saúde, Conflituosa/ Crença de Saúde, Melhorada 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Crença Espiritual, Conflituosa/ Crença Espiritual, Melhorada 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Adaptação, Prejudicada/Adaptação, Melhorada 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Comportamento, Agressivo/ Comportamento Agressivo, 

Ausente 

0,80 0,80 0,80 0,85 0,85 0,85 

Desesperança/ Esperança, Melhorada 0,80 0,80 0,80 0,85 0,85 0,85 

Dificuldade de Enfrentamento da Doença/ Dificuldade de 

Enfrentamento da Doença, Reduzido  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Humor, Deprimido/ Humor Deprimido, Diminuído  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Falta de Resiliência/ Resiliência, Melhorada 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Sofrimento/ Sofrimento, Reduzido 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Tristeza/ Tristeza, Reduzida 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Angústia Espiritual/ Angústia Espiritual, Diminuída 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Condição Espiritual, Prejudicada/ Condição Espiritual, Eficaz 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Medo da Morte/ Medo da Morte, Diminuído 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Medo de Abandono/ Medo de Abandono, Diminuído 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Medo de Representar uma Carga para os Outros/ Medo de 

Representar uma Carga para os Outros, Diminuído 

0,95 0,80 0,87 0,80 0,80 0,80 

Estresse/ Estresse, Diminuído 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Risco de Insatisfação com a Atenção à Saúde/ Satisfação com 

Atenção à Saúde 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
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Abuso de Álcool (ou Alcoolismo)/ Abuso de Álcool (ou 

Alcoolismo), Ausente 

0,80 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Abuso de Tabaco (ou de Fumo)/ Abuso de Tabaco (ou de 

Fumo), Ausente 

0,80 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Autocontrole Ineficaz da Saúde/ Autocontrole, Melhorado (ou 

Aumentado) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Déficit de Autocuidado/ Capaz de Executar o Autocuidado 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime 

Medicamentoso, Prejudicada/ Capacidade para Manejar 

(Controlar) o Regime Medicamentoso, Positiva 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Aceitação do Estado de Saúde, Prejudicada/ Aceitação do 

Estado de Saúde, Eficaz 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Negação sobre a Severidade da Doença/ Negação, Ausente 1,0 1,0 1,0 0,95 0,95 0,95 

Adesão ao Regime Medicamentoso, Parcial/ Adesão ao 

Regime Medicamentoso, Melhorado 

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Não Adesão ao Regime Terapêutico/ Adesão ao Regime 

Terapêutico 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Expectativa sobre o Tratamento, Irrealista/ Expectativa sobre o 

Tratamento, Melhorada 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Não Adesão ao Regime Dietético/ Adesão ao Regime 

Dietético 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Baixo Conhecimento em Saúde/ Conhecimento em Saúde, 

Melhorado 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Falta de Conhecimento sobre Regime Medicamentoso/ 

Conhecimento sobre Regime Medicamentoso 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Falta de Conhecimento sobre Regime de Líquidos/ 

Conhecimento sobre Regime de Líquidos 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Falta de Conhecimento sobre Regime Dietético/ 

Conhecimento sobre Regime Dietético 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Dificuldade com Regime Medicamentoso, Complexo/ Regime 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Medicamentoso, Melhorado 

Baixo Comparecimento a Consulta de Acompanhamento (ou 

Consulta Subsequente)/ Comparecimento a Consulta de 

Acompanhamento (ou Consulta Subsequente), Melhorado 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Problema de Continuidade do Cuidado/ Continuidade do 

Cuidado, Eficaz 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Desempenho de Papel, Prejudicado/ Desempenho de Papel, 

Eficaz 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Papel de Esposa(o), Prejudicado/ Papel de Esposa(o), 

Melhorado 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Papel de Mãe, Prejudicado/ Papel de Mãe, Melhorado 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Papel de Paciente, Prejudicado/ Papel de Paciente, Melhorado 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Papel de Pai, Prejudicado/ Papel de Pai, Melhorado 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Papel de Segurança, Prejudicado/ Papel de Segurança, 

Melhorado 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Papel de Trabalho, Prejudicado/ Papel de Trabalho, Melhorado 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Papel Familiar, Prejudicado/ Papel Familiar, Melhorado 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Capacidade para Executar Atividade de Lazer, Prejudicada/ 

Capacidade para Executar Atividade de Lazer, Melhorada 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Acesso a Tratamento, Prejudicado/ Acesso a Tratamento, 

Melhorado 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Falta de Acesso a Transporte/ Acesso a Transporte, Melhorado 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Risco de Enfrentamento Familiar, Prejudicado/ Enfrentamento 

Familiar, Eficaz  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Capacidade Familiar para Gerenciar o Regime, Prejudicada/ 

Capacidade Familiar para Gerenciar o Regime, Melhorada 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Comunicação Familiar, Prejudicada/ Comunicação Familiar, 

Eficaz 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Falta de Apoio Familiar/ Apoio Familiar, Positivo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Processo de Tomada de Decisão Familiar, Prejudicado/ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Processo de Tomada de Decisão Familiar, Melhorado 

Processo Familiar, Prejudicado/ Processo Familiar, Eficaz 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Comunicação entre Equipe Interprofissional e Indivíduo, 

Prejudicada/ Comunicação entre Equipe Interprofissional e 

Indivíduo, Melhorada 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Falta de Confiança na Equipe Interprofissional/ Confiança na 

Equipe Interprofissional 

0,85 0,95 0,90 0,85 0,95 0,90 

Condição Social, Prejudicada/ Condição Social, Melhorada 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Falta de Apoio Social/ Apoio Social, Eficaz 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Isolamento Social/ Isolamento Social, Diminuído 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Satisfação Conjugal, Prejudicada/ Satisfação Conjugal, 

Melhorada 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Socialização, Prejudicada/ Socialização, Melhorada 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Solidão/ Emoção, Melhorada 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Legenda: *Interav.: Interavaliadores. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Tabela 6 - Avaliação quanto à pertinência e aplicabilidade dos enunciados de intervenções de enfermagem inseridos no subconjunto. Niterói/RJ, 

2021 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

PERTINÊNCIA APLICABILIDADE 

Av.* 1 

Kappa 

Av. 2 

Kappa 

Interav.** Av. 1 

Kappa 

Av. 2 

Kappa 

Interav. 

Examinar condições pulmonares; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Auscultar os sons respiratórios; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Monitorizar ruídos respiratórios, tais como sibilos e 

roncos; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Comparar com valores prévios da frequência 

respiratória; 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Observar valores na oximetria de pulso se < 90%; 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Observar início, característica e duração da tosse; 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Regular a ingestão de líquidos para otimizar o 

equilíbrio de líquidos; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Anotar movimentos do tórax, observando simetria, 

uso de músculos acessórios e retrações musculares, 

supraclaviculares e intercostais; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar dados antropométricos; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Investigar queixas acerca da alimentação; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Questionar sobre a deglutição: a localização, tipos de 

alimentos/líquidos que são mais difíceis, se 

progressivo ou intermitente, fatores de melhora (ex.: 

ingestão de água durante as refeições), início e 

duração dos sintomas e capacidade de tossir; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Observar presença de prótese dentária, que deve 

estar bem fixada; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Diminuir o tamanho dos utensílios e adaptar 

utensílios (ex.: colheres de sobremesa, pratos 

antiderrapantes); 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar quanto à necessidade de uma rotina diária 

de cuidado oral;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar a pessoa a escovar os dentes, as gengivas e 

a língua  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Encorajar aos usuários de dentadura a escovarem as 

gengivas e a língua e a enxaguarem a cavidade oral 

diariamente;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Recomendar uma alimentação saudável;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Providenciar as consultas dentárias; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar oferta de alimentos saudáveis como frutas, 

verduras e legumes; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Limitar líquidos durantes as refeições;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Investigar preferências alimentares da pessoa; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Investigar aceitação da dieta; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Monitorar a mucosas, a turgescência da pele; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar ingesta hídrica insuficiente; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Pesar diariamente e monitorar tendências; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Monitorizar estado de hidratação (por exemplo: 

membranas mucosas úmidas, adequação dos pulsos e 

pressão sanguínea ortostática), como apropriado; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar pessoa obesa a prevenir hipertensão por 

meio de dieta, exercícios, entre outras medidas; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Acompanhar evolução de dados do indivíduo; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar sobre as medidas de redução do peso; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Registar a frequência e características das 

evacuações; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Estimular deambulação; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Estabelecer, juntamente com o serviço de nutrição, 

dieta constipante; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Estimular ingestão de água, conforme avaliação 

global do indivíduo; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar ingesta hídrica e dietética; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Investigar controle intestinal; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar a pessoa a beber bastante líquido (média de 

2 litros por dia), caso não haja nenhuma 

contraindicação; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Instruir a pessoa a evitar reter a urina, urinando 

sempre que tiver vontade; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Incentivar a pessoa a manter-se sempre com uma 

higiene pessoal adequada; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar a higiene da região perianal após as 

evacuações, caso não seja possível fazer a limpeza 

adequadamente; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Evitar o uso indiscriminado de antibióticos, sem 

indicação médica; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar o uso de absorventes higiênicos; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover orientação quanto à disposição dos 

cômodos na residência para evitar quedas; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Auxiliar a pessoa e sua percepção sobre o débito 

urinário; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar o indivíduo/família a registrar o débito 

urinário, conforme apropriado; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar risco de queda associada ao aumento da 

frequência de micção por uso de diuréticos; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Incentivar o fortalecimento da musculatura do 

assoalho pélvico; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Identificar os riscos para o desenvolvimento de 

obstipação; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Investigar ingesta insuficiente de água; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Questionar dor ao urinar; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar sinais de hipovolemia, como sangramentos, 

diarreias, vômitos e outras perdas; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Averiguar sinais de baixo débito cardíaco; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Investigar baixa ingestão alimentar; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Procurar sinais de desidratação e má perfusão 

tecidual; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar exame de urina; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar o exame de urina de 24 horas; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar exames laboratoriais; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Observar e registrar dados sobre o vômito quanto a 

cor, consistência, presença de sangue e horários; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Monitorar exames laboratoriais, atentando para 

distúrbios eletrólitos; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Administrar medicamento antiemético conforme 

prescrição médica; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover o repouso adequado para facilitar o alívio 

da náusea e vômito; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar caminhada, se for possível; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Analisar o tipo e a fonte da dor ao selecionar uma 

estratégia para seu alívio; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Selecionar e implementar uma variedade de medidas 

(p.ex.: farmacológica, não farmacológica, 

interpessoais) para facilitar o alívio da dor, quando 

adequado; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Monitorar a satisfação da pessoa com o controle da 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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dor, a intervalos específicos; 

Explicar à família as causas da fadiga; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Identificar fatores que desencadeiam a fadiga; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Averiguar auxílio à pessoa nas atividades 

(alimentação e higiene) em casa;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar com o acompanhante maneiras de repouso 

em domicílio;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar condições de saúde para a prática de 

atividade física; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Supervisionar polifarmácia e a subprescrição de 

medicamentos; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Reforçar uma alimentação saudável, principalmente 

no que tange à suplementação proteico-energética; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Incentivar mudanças no estilo de vida; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Implementar medidas de conforto; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Encorajar a realização de atividade e repouso; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Incorporar as atividades da vida diária ao protocolo 

de exercícios, se apropriado; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Empregar as atividades motoras que exijam atenção 

e uso dos dois lados do corpo; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Incentivar exercícios físicos, conforme avaliação 

global do indivíduo; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Incentivar medidas de relaxamento; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Realizar periodicamente revisão e ajuste da 

prescrição de medicamentos que aumentam o risco 

de queda; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Verificar o uso de diuréticos, laxantes; 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar risco de quedas decorrente de fatores 

psicológicos ou psiquiátricos, sempre que 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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necessário; 

Solicitar avaliação de farmacêutico quando houver 

dúvidas quanto ao risco aumentado devido ao uso de 

medicamentos; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar padrão de sono; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Investigar costumes de horários de sono; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar prescrição médica acerca de medicamentos 

que podem alterar o sono e provocar sonolência; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Questionar sobre interrupções do sono; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Registrar no prontuário as alergias; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar a pessoa a sempre citar suas alergias; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar prescrição médica a fim de avaliar interações 

medicamentosas;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Investigar a evidência de retorno venoso prejudicado 

ou estase venosa;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Manter a extremidade edemaciada elevada acima no 

nível do coração, sempre que possível; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Manter a hidratação da pele; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Identificar sinais como pele fria, edema e congestão 

pulmonar;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Manter membros aquecidos e higienizados para 

reduzir risco de lesões;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Observar pulso periférico;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar indicadores bioquímicos; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar junto à equipe médica tratamento tópico; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Monitorar áreas de vermelhidão e ruptura da pele;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Monitorar ressecamento e umidade excessivos da 

pele;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Monitorar a cor da pele;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Monitorar a temperatura da pele; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar a não utilizar medicamentos sem receita 

médica; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Incentivar a ingestão hídrica diária adequada; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Observar o volume e as características da sua urina; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Evitar ambientes com muito barulho; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Utilizar medidas de proteção contra ruídos; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar quanto a se afastar das atividades;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Incentivar o repouso em ambiente com pouca 

luminosidade e silêncio; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Realizar um levantamento abrangente da dor de 

modo a incluir o local, as características, o 

início/duração, a frequência, a qualidade, a 

intensidade ou a gravidade da dor e os fatores 

precipitantes; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Assegurar à pessoa os cuidados precisos de 

analgesia; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar com a pessoa e a equipe a eficácia de 

medidas de controle da dor que tenham sido 

utilizadas; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Encorajar o monitoramento da própria dor e a 

interferir adequadamente; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Colaborar com a pessoa, na implementação de 

medidas não farmacológicas de alívio da dor, quando 

adequado; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar necessidade de avaliação neurológica; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover o uso do medicamento prescrito; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Controlar doenças de base; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Discutir medidas para evitar acidentes no domicílio; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Encaminhar para o serviço de Otorrino; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Encaminhar para serviço de Oftalmologia; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Averiguar causas para a perda da sensibilidade; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar quanto ao uso de diuréticos e de anti-

inflamatórios; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Educar quanto à ingestão excessiva de alimentos e 

bebidas ricos em purina; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar dosagem de HCO3; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Estimular mudança dietética com frutas e legumes; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Observar hipercalemia;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Acompanhar creatinina sérica a cada consulta; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Controlar volume de líquidos ganho; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Incentivar alimentação saudável; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Averiguar a administração prolongada de diuréticos; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Solicitar Eletrocardiograma; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Revisar uso de medicamentos; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar função renal; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar ingestão de sódio; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Investigar perda de água em grande quantidade (em 

situações de febre, diarreia, diabetes insípida, 

diabetes, infecções respiratórias e uso de diuréticos); 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar o hipertenso no dia da consulta de 

enfermagem;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar o hipertenso a buscar ajuda na presença de 

sinais e sintomas da hipertensão arterial;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar a pessoa sobre o tratamento medicamento e 

não medicamentoso;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar a pessoa sobre mudança do estilo de vida;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Orientar a pessoa para hábitos de alimentação 

saudável; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar dosagem de cálcio sérico e cálcio ionizado, 

fósforo, PTH, calcitriol; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar reposição de cálcio com a equipe médica; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Pesquisar sobre o uso de medicamentos para 

hipertensão;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Pesquisar sobre uso de alta dosagem da medicação;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Encaminhar o hipertenso para avaliação da 

medicação; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar hipervolemia; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fortalecer as recomendações nutricionais específicas 

para a ingestão de proteína, carboidratos, calorias, 

lipídeos, sódio, potássio e fósforo; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar a necessidade de uso de medicação de 

emergência;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Informar a pessoa dos valores normais da pressão 

arterial;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Verificar condições de hidratação do paciente 

(mucosas, edema, pulso e frequência cardíaca); 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Monitorar níveis de eletrólitos séricos; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Identificar possíveis causas dos desequilíbrios 

eletrolíticos;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Monitorar náuseas, vômitos e diarreia; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Identificar tratamentos capazes de alterar o estado 

eletrolítico, como drenagem gastrointestinal, 

diuréticos, anti-hipertensivos e bloqueadores do 

canal de cálcio;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Administrar eletrólitos suplementares prescritos, se 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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apropriado;  

Orientar o uso de escova de dente macia ou escova 

de espuma; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Buscar por sintomas de uremia; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar o controle do tratamento medicamentoso;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar necessidade de hidratação; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Encaminhar ao serviço de Nutrição para a adequação 

do regime dietético; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar a função cognitiva guiada pelo miniexame 

do estado mental; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar estado mental, nível de desenvolvimento e 

capacidade cognitiva; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar o estado psicológico; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar a comunicação sobre os cuidados do 

tratamento conservador;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Averiguar a aprendizagem cognitiva da pessoa 

quanto a sua saúde;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar barreiras na comunicação no cotidiano da 

pessoa;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ouvir a pessoa e família atentamente e responder de 

modo simples e compreensível; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Garantir que a pessoa compreenda as orientações 

fornecidas acerca do seu estado de saúde;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Permitir que a pessoa evidencie suas expectativas 

acerca da sua condição de saúde; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Instituir medidas que proporcionem a memorização 

do tratamento da pessoa; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Questionar sinais e sintomas neurológicos; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar pensamento desorganizado;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Investigar ocorrência de sonolência; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Incentivar a higiene das mãos antes e depois da 

mensuração da glicemia; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Educar quanto aos materiais perfurocortantes e seu 

descarte; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar quanto à calibração do aparelho e cuidados 

gerais; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Retirar dúvidas existentes; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar sobre o tratamento da hipertensão e 

diabetes;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar sobre as complicações da diabetes; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar sobre a mudança do estilo de vida;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Pesquisar sobre o regime da alimentação;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar sobre as complicações da Hiperglicemia; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar consumo elevado de carboidratos refinados; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Averiguar presença de doenças associadas à 

resistência à insulina; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar os exames de glicemia;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Pesquisar sobre o regime de alimentação;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar sobre as complicações da Hipoglicemia; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Acompanhar evolução de dados do paciente: peso 

em todas as consultas;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar sobre as medidas de redução do peso;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Calcular IMC nas consultas; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar controle insuficiente do diabetes; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar sinais de hiperglicemia e de hipoglicemia; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Identificar o sofrimento;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar expressão de culpa;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Estabelecer integração com pessoas significativas;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar distúrbio no sistema de crenças ou relação 

com Deus;  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar expressão de raiva ou desespero; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Aconselhar sobre ansiedade; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar as expectativas da pessoa; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Obter dados sobre ansiedade; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ouvir queixas que possibilitam a ansiedade; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Acreditar na capacidade da pessoa e no poder das 

suas intervenções; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Elogiar aos pequenos ganhos; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Estimular a autoconfiança; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Estimular a independência; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ajudar a pessoa a adaptar-se às suas incapacidades; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ouvir atentamente as expectativas da pessoa;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Definir atividades para seu autocuidado; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Reconhecer situações em que a pessoa possa 

autogerir seu tratamento; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar relações familiares;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar nível de escolaridade; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Questionar dúvidas; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Reforçar presença nas consultas; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ofertar auxílio quando necessário; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Adaptar, se necessário, os modos de ações 

educativas prestadas na consulta; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Manter respeito e deixar a pessoa discursar sobre 

seus motivos; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar ajuda de outros profissionais para melhor 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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manejo da situação; 

Promover boa interação;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar emoções e sentimentos atuais; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar se algum sinal ou sintoma esteja associado 

ao desconforto; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Criar um ambiente seguro para a pessoa; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Despertar sentimentos de esperança; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Contribuir para redução de fatores estressantes e 

aumento da qualidade de vida; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Incentivar práticas espirituais que proporcionem 

conforto à pessoa; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Conhecer os valores da religião para a pessoa; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Questionar os motivos para sua crença desmotivada; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover medidas para a integração da religião e 

cuidados em saúde; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Praticar empatia; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Valorizar os sintomas emocionais da pessoa; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Reconhecer as perspectivas do futuro da pessoa; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Identificar motivos que levam a dificuldade do 

seguimento; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar insatisfação no tratamento; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar insatisfação com o atendimento prestado, 

independente de quem o realizou; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover medidas multiprofissionais que 

contribuam para melhora da imagem corporal; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar medidas possíveis para melhora da imagem 

corporal na comunidade; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Compartilhar possíveis medidas para a realização de 

exercícios físicos; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Promover trabalho biopsicossocial com pessoa e 

família; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Envolver o parceiro sexual no tratamento; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar a definição do termo sexualidade e modos de 

sentir prazer; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Conhecer a realidade e expectativas quanto à 

atividade sexual da pessoa; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fornecer informações sobre o tratamento que sejam 

adequadas para cada indivíduo, considerando o nível 

cultural de cada um e o quanto a pessoa deseja ser 

informada; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Educar o paciente e seu parceiro sobre sexualidade; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar a percepção de seu próprio corpo, sua 

imagem corporal, seus pensamentos, sentimentos e 

comportamentos sexuais; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Incentivar o indivíduo a expor suas dúvidas, medos e 

expectativas relacionadas à função sexual; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar nível de conhecimento acerca das estratégias 

de higiene; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Valorizar a higiene pessoal para melhor qualidade de 

vida; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Encaminhar para serviço odontológico, caso 

necessário; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Obter dados de saúde; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Estudar o histórico familiar; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Observar o comportamento da pessoa; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Facilitar a capacidade para comunicar sentimentos; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover entrevista motivacional; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Observar desejos e valores socioculturais; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Valorizar sinais e sintomas apresentados que 

desmotivem; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover adaptação a novos estilos de vida; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ensinar a pessoa sobre hábitos alimentares; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Destacar a percepção do bem-estar; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar crenças, atitudes e valores da pessoa e 

família; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Averiguar ambientes tolerantes a conflitos, limites, 

relacionamentos saudáveis e positivos; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover senso de humanização e integralidade da 

pessoa; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fortalecer o vínculo; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Auxiliar no processo de cuidado na relação pessoa-

família; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover comunicação com a equipe 

multidisciplinar; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Auxiliar na inserção dos usuários que tentaram o 

suicídio na comunidade; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Refletir sobre satisfação com o tratamento; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar causas de incerteza que afetam o sofrimento 

da pessoa; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar medidas que sustentam a confiança da 

pessoa; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Identificar os aspectos espirituais que afetam o 

sofrimento; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Respeitar períodos de solidão; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Reconhecer conflitos; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Explicar a progressão do tratamento; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Descartar possíveis conceitos pré-estabelecidos 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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sobre a doença crônica; 

Demonstrar medidas de crenças que favoreçam a 

superação; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Observar sentimentos que motivem a tristeza, 

irritabilidade, medo, ansiedade e solidão; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Buscar subsídios para compreender o estado 

emocional; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Procurar proporcionar medidas para melhor 

qualidade de vida; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Esclarecer dúvidas recorrentes;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Oferecer apoio emocional;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Usar medidas alternativas para alívio, como: 

construção de imagem, relaxamento e biofeedback; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Encaminhar ao serviço de Psicologia;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar o abuso de álcool/fumo pela pessoa e seu 

impacto na saúde; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Estimular a pessoa/família a identificar os fatores 

relacionados ao abuso de álcool/tabaco e como evitá-

los; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar a pessoa sobre a importância do abandono 

de abuso de álcool/tabaco para redução de riscos à 

saúde; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Encorajar modo de se ajustar; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Incentivar procura ao serviço médico ambulatorial; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Reforçar comportamento de saúde; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar comportamento diante da adaptação; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Identificar potencialidades e déficits do 

enfrentamento individual; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Valorizar resiliência; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Significar a espiritualidade; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar sobre reabilitação; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar autopercepção acerca do estado de saúde; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Reconhecer apoio social da pessoa; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover medidas para o autocuidado; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar as preferências de lazer da pessoa; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Incentivar atividades de lazer; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar sobre os benefícios de lazer; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Reforçar a importância das atividades de lazer; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Elogiar atividades de lazer realizadas;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Compartilhar informações relacionadas à 

importância de se construir vínculo; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Incentivar a estabelecer vínculo/contato com o meio 

social; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover bem-estar; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Refletir junto à pessoa e família acerca do 

conhecimento da doença; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Apresentar os objetivos do tratamento; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Retirar crenças do senso comum acerca da doença; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Aconselhar sobre a importância de manter o papel; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Auxiliar identificação do papel na família; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover apoio familiar; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Reforçar capacidades para executar o papel; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Valorizar crença religiosa; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar apoio social recebido nos ambientes 

religiosos; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Contribuir para a busca do sentido da vida; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Avaliar expectativas sobre o tratamento; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Conhecer o processo saúde/doença; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Proporcionar informações sobre condição de saúde; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Orientar sobre medidas preventivas da doença; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Incentivar o autocuidado; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover autoestima; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover apoio social; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Envolver família e amigos nas atividades com a 

pessoa; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover grupos de apoio; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar motivos para a não aderência a dieta 

relacionados ao conhecimento de saúde; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Obter informação por pessoa e familiares acerca da 

aceitação da dieta; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Oferecer contato telefônico para retirada de dúvidas; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Obter dados sobre medicamentos usados; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Compreender a motivação para o não uso dos 

medicamentos; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Detalhar horários para uso dos medicamentos; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Reconhecer dúvidas acerca do tratamento 

medicamentoso; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Reconhecer nível intelectual para compreensão dos 

medicamentos; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Buscar informações para negação da doença; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Contribuir para o controle dos sinais e sintomas 

recorrentes; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover estratégias para entender a doença; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Retirar dúvidas sobre o tratamento; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Avaliar medidas de socialização;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover autoconfiança; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover encontros com outras pessoas com a 

doença; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Gerenciar atividades em grupo; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Identificar fatores que levam à solidão; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Compreender suporte emocional; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Possibilitar comunicação dos sentimentos; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Obter dados sobre relações de amizade; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Obter dados sobre hobby;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Encaminhar para o serviço de Nutrição; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Encaminhar para o serviço de Psicologia; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Arranjar (Organizar) serviço de transporte; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar transporte público acessível; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Reconhecer área de acesso de transporte da pessoa; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar rede familiar para acompanhamento da 

pessoa ao ambulatório; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Conhecer familiares; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Obter dados sobre risco de violência;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar atendimento psicológico; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Refletir junto com a pessoa sobre os motivos para 

baixa confiança; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Apresentar estratégias de acolhimento; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Apresentar todos os espaços do serviço; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar vínculos empregatícios da pessoa e família; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Adaptar plano de cuidado à condição 

socioeconômica; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Reconhecer estratégias de trabalho; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar as falhas de comunicação; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar as expectativas; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Determinar o modo como a pessoa deseja se 

comunicar; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Compreender, sem juízo de valor, a empatia; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ouvir atentamente as queixas; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar comportamento que gera falha na 

comunicação; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar os motivos de que o cuidador se queixa; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar ansiedade do cuidador; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Encaminhar cuidador ao serviço de Psicologia; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Identificar nível de conhecimento intelectual por 

parte da pessoa e do cuidador; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar situação de saúde de familiar; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Averiguar problemas emocionais; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Reconhecer sobrecarga do cuidador; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar apoio familiar, social e econômico; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Reunir pessoa e família; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover a comunicação familiar; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Providenciar mecanismos para que os membros da 

família mantenham contato uns com os outros; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Encorajar a expressão de sentimentos e expectativas; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Promover o envolvimento da família; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Otimizar padrão de ligação dos membros da família; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar coping familiar; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar interação de papéis; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Avaliar relação dinâmica funcional; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Aconselhar medidas de relaxamento; 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar estratégias de cuidado da pessoa que geram 

estresse; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Avaliar o nível de satisfação que prejudique o 

tratamento; 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Encaminhar para serviço de Psicologia;  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Encaminhar para o Serviço Social. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Legenda: *Av.: Avaliador; **Interav.: Interavaliadores. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Tabela 7 – Distribuição dos percentuais dos enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem em pessoas com doença renal crônica em 

tratamento conservador. Niterói/RJ, 2021 

Diagnósticos/Resultados de Enfermagem n % 

Respiração, Prejudicada/Respiração, Eficaz 1 8,33 

Tosse/Tosse, Ausente 3 25,00 

Apetite, Alto/Apetite, Positivo 6 50,00 

Apetite, Diminuído/Apetite, Positivo 3 25,00 

Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime Dietético, Prejudicada/Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime Dietético, 

Melhorada 

12 100,00 

Comportamento de Ingestão de Alimentos, Compulsivo/Comportamento de Ingestão de Alimentos, Melhorado 6 50,00 

Comportamento de Ingestão de Alimentos, Prejudicado Comportamento de Ingestão de Alimentos, Melhorado 9 75,00 

Falta de Conhecimento sobre Regime de Líquidos/Conhecimento sobre Regime de Líquidos, Melhorado 8 66,66 

Falta de Conhecimento sobre Regime Dietético/Conhecimento sobre Regime Dietético Melhorado 6 50,00 

Ingestão de Líquidos, Prejudicada/Ingestão de Líquidos, Melhorada 9 75,00 

Ingestão Nutricional, Prejudicada/Ingestão Nutricional, nos Limites Normais 8 66,66 

Risco de Condição Nutricional, Prejudicada/Condição Nutricional, Positiva 4 33,33 

Baixo Peso/Peso, nos Limites Normais 1 8,33 

Desnutrição/Condição Nutricional, Melhorada 1 8,33 

Obesidade/Ingestão de Alimentos, Melhorada 3 25,00 

Peso, Prejudicado/ Peso, nos Limites Normais 12 100,00 

Sobrepeso/ Peso, nos Limites Normais 7 58,33 

Diarreia/ Diarreia, Ausente 2 16,66 

Baixo Débito de Líquidos/ Débito de Líquidos, Melhorado 4 33,33 

Desequilíbrio de Líquidos/ Equilíbrio de Líquidos (ou Balanço Hídrico), nos Limites Normais 6 50,00 

Retenção de Líquidos/ Volume de Líquidos, Eficaz 4 33,33 

Super-Hidratação Isotônica/ Hidratação, Adequada 1 8,33 

Náusea/ Náusea, Ausente 2 16,6 

Vômito/ Vômito, Ausente 1 8,33 

Membrana Mucosa Oral (ou Bucal), Seca/ Membrana Mucosa Oral (ou Bucal), Melhorada 3 25,00 
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Constipação/ Função do Sistema Gastrointestinal, Eficaz 6 50,00 

Risco de Constipação/ Função do Sistema Gastrointestinal, Eficaz 4 33,33 

Dor durante a Micção (ou Disúria), Frequente/ Dor durante a Micção (ou Disúria), ausente 2 16,66 

Frequência Urinária, Diminuída/ Frequência Urinária, Normal 5 41,66 

Eliminação Urinária, Diminuída/ Eliminação Urinária, Melhorada 2 16,66 

Processo do Sistema Urinário, Prejudicado/ Processo do Sistema Urinário, Eficaz 3 25,00 

Proteinúria/ Função do Sistema Urinário, Eficaz 2 16,66 

Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime de Exercício Físico, Prejudicada/ Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime de 

Exercício Físico, Melhorada 

12 100,0 

Hipoatividade/ Tolerância à Atividade Relacionada a Processo Patológico, Eficaz 12 100,00 

Fadiga/ Fadiga, Reduzida 9 75,00 

Cãibra nas Pernas/ Cãibra nas Pernas, Melhorada 3 25,00 

Intolerância à Atividade Relacionada a Processo Patológico/ Tolerância à Atividade Relacionada a Processo Patológico, Eficaz 5 33,33 

Intolerância à Atividade/ Tolerância à Atividade, Eficaz 5 33,33 

Mobilidade, Prejudicada/ Mobilidade, Melhorada 3 25,00 

Risco de Queda/ Controle do Risco de Queda 3 25,00 

Sono, Prejudicado/ Sono, Adequado 12 100,00 

Comportamento de Repouso, Prejudicado/ Comportamento de Repouso, Melhorado 12 100,00 

Desconforto/ Conforto, Melhorado 8 66,66 

Capacidade para Proteção da Pele, Prejudicada/ Capacidade para Proteção da Pele, Eficaz 8 66,66 

Integridade da Pele, Prejudicada/ Integridade da Pele, Melhorada 4 33,33 

Pele, Seca/ Pele, Seca, Melhorada 9 75,00 

Perfusão Tissular Periférica, Prejudicada/ Perfusão Tissular Periférica, Melhorada 4 33,33 

Risco de Integridade da Pele, Prejudicada/ Controle do Risco de Integridade da Pele 6 50,00 

Risco de Trauma/ Controle do Risco de Trauma 8 66,66 

Prurido/ Prurido, Melhorado 4 33,33 

Processo do Sistema Imunológico, Prejudicado/ Processo do Sistema Imune, Eficaz 6 50,00 

Regime de Imunização, Prejudicado/ Regime de Imunização, Melhorado 4 33,33 

Dentição, Prejudicada/ Dentição, Melhorada 12 100,00 

Efeito Colateral da Medicação/ Efeito Colateral da Medicação, Ausente 1 8,33 
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Hipertemia/ Termorregulação, Positiva 1 8,33 

Infecção do Trato Urinário/ Infecção, Ausente 2 16,66 

Risco de Infecção Urinária/ Controle do Risco de Infecção Urinária 4 33,33 

Risco de Infecção/ Controle do Risco de Infecção 9 75,00 

Suscetibilidade a Infecção/ Controle da Infecção 7 58,33 

Inflamação, Crônica/ Inflamação, Crônica, Melhorada 3 25,00 

Dor, Aguda/ Dor, Reduzida 2 16,66 

Dor, Crônica/ Dor, Reduzida 5 41,66 

Dor Musculoesquelética/ Dor Musculoesquelética, Melhorada 5 41,66 

Percepção Sensorial, Prejudicada: Auditiva/Percepção Sensorial, Melhorada 2 16,66 

Percepção Sensorial, Prejudicada: Visual/ Percepção Sensorial, Melhorada 1 8,33 

Percepção Tátil, Prejudicada/ Percepção Tátil, Eficaz 1 8,33 

Automonitoramento da Glicose Sanguínea, Prejudicado/ Automonitoramento da Glicose Sanguínea, Melhorado 4 33,33 

Hiperglicemia/ Nível de Glicose Sanguínea, nos Limites Normais 6 50,00 

Hipoglicemia/ Nível de Glicose Sanguínea, nos Limites Normais 2 16,66 

Risco para Glicose Sanguínea, Alterado/ Nível de Glicose Sanguínea, nos Limites Normais 7 58,33 

Função do Sistema Endócrino, Prejudicada/ Função do Sistema Endócrino, Eficaz 7 58,33 

Hipovitaminose, Presente/ Hipovitaminose, Melhorada 2 16,66 

Edema Periférico/ Edema Periférico, Ausente 5 41,66 

Presença de Hiperfosfatemia/Equilíbrio de Eletrólitos, Melhorado 2 16,66 

Presença de Hipernatremia/Equilíbrio de Eletrólitos, Melhorado 1 8,33 

Presença de Hiperpotassemia/Equilíbrio de Eletrólitos, Melhorado 1 8,33 

Presença de Hipocalcemia/ Equilíbrio de Eletrólitos, Melhorado 1 8,33 

Presença de Hipofosfatemia/ Equilíbrio de Eletrólitos, Melhorado 1 8,33 

Risco de Desequilíbrio de Eletrólitos/ Equilíbrio de Eletrólitos, Melhorado 2 16,66 

Acidose Metabólica, Presente/ Equilíbrio Ácido-Base, Melhorado 3 25,00 

Função Renal, Prejudicada/ Função Renal, Eficaz 12 100,00 

Função Cardíaca, Prejudicada/ Função Cardíaca, Eficaz 11 91,66 

Pressão Arterial, Alterada/ Pressão Arterial, nos Limites Normais 12 100,00 

Débito Cardíaco, Prejudicado/ Débito Cardíaco, Eficaz 12 100,00 



305 

 

Risco de Função Cardíaca, Prejudicada/ Função Cardíaca, Eficaz 12 100,00 

Risco para Pressão Arterial, Alterado/ Controle da Pressão Arterial 12 100,00 

Risco de Arritmia/ Arritmia, Ausente 3 25,00 

Volume de Líquidos, Prejudicado/ Volume de Líquidos, Eficaz 6 50,00 

Hipervolemia/ Equilíbrio de Líquidos (ou Balanço Hídrico), nos Limites Normais 4 33,33 

Desidratação/ Hidratação, Adequada 5 41,66 

Risco de Desequilíbrio de Volume de Líquidos/ Controle de Volume de Líquidos 9 75,00 

Risco de Hipervolemia/ Controle da Hipervolemia 5 41,66 

Cognição, Prejudicada/ Cognição, Melhorada 1 8,33 

Memória, Prejudicada/ Memória, Eficaz 1 8,33 

Aprendizagem, Prejudicada/ Aprendizagem, Melhorada 3 25,00 

Comunicação, Prejudicada/ Comunicação, Eficaz 1 8,33 

Autoimagem, Negativa/ Autoimagem, Positiva 6 50,00 

Estigma/Estigma, Reduzido 12 100,00 

Desempenho Sexual, Prejudicado/ Desempenho Sexual, Melhorado 9 75,00 

Ansiedade/ Ansiedade, Reduzida 12 100,00 

Baixa Autoestima/ Autoestima, Positiva 7 58,33 

Crença de Saúde, Conflituosa/ Crença de Saúde, Melhorada 4 33,33 

Crença Espiritual, Conflituosa/ Crença Espiritual, Melhorada 6 50,00 

Adaptação, Prejudicada/Adaptação, Melhorada 11 91,66 

Comportamento, Agressivo/ Comportamento Agressivo, Ausente 2 16,66 

Desesperança/ Esperança, Melhorada 8 66,66 

Dificuldade de Enfrentamento da Doença/ Dificuldade de Enfrentamento da Doença, Reduzido  12 100,00 

Humor, Deprimido/ Humor Deprimido, Diminuído  9 75,00 

Falta de Resiliência/ Resiliência, Melhorada 6 50,00 

Sofrimento/ Sofrimento, Reduzido 12 100,00 

Tristeza/ Tristeza, Reduzida 3 25,00 

Angústia Espiritual/ Angústia Espiritual, Diminuída 5 41,66 

Condição Espiritual, Prejudicada/ Condição Espiritual, Eficaz 7 58,33 

Medo da Morte/ Medo da Morte, Diminuído 2 16,66 



306 

 

Medo de Abandono/ Medo de Abandono, Diminuído 3 25,00 

Medo de Representar uma Carga para os Outros/ Medo de Representar uma Carga para os Outros,  Diminuído 12 100,00 

Estresse/ Estresse, Diminuído 8 66,66 

Risco de Insatisfação com a Atenção à Saúde/ Satisfação com Atenção à Saúde 3 25,00 

Abuso de Álcool (ou Alcoolismo)/ Abuso de Álcool (ou Alcoolismo), Ausente 1 8,33 

Abuso de Tabaco (ou de Fumo)/ Abuso de Tabaco (ou de Fumo), Ausente 2 16,66 

Autocontrole Ineficaz da Saúde/ Autocontrole, Melhorado (ou Aumentado) 4 33,33 

Déficit de Autocuidado/ Capaz de Executar o Autocuidado 11 91,66 

Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime Medicamentoso, Prejudicada/ Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime 

Medicamentoso, Positiva 

8 66,66 

Aceitação do Estado de Saúde, Prejudicada/ Aceitação do Estado de Saúde, Eficaz 8 66,66 

Negação sobre a Severidade da Doença/ Negação, Ausente 2 16,66 

Adesão ao Regime Medicamentoso, Parcial/ Adesão ao Regime Medicamentoso, Melhorado 5 41,66 

Não Adesão ao Regime Terapêutico/ Adesão ao Regime Terapêutico 2 16,66 

Expectativa sobre o Tratamento, Irrealista/ Expectativa sobre o Tratamento, Melhorada 9 75,00 

Não Adesão ao Regime Dietético/ Adesão ao Regime Dietético 11 91,66 

Baixo Conhecimento em Saúde/ Conhecimento em Saúde, Melhorado 5 41,66 

Falta de Conhecimento sobre Regime Medicamentoso/ Conhecimento sobre Regime Medicamentoso 8 66,66 

Falta de Conhecimento sobre Regime de Líquidos/ Conhecimento sobre Regime de Líquidos 11 91,66 

Falta de Conhecimento sobre Regime Dietético/ Conhecimento sobre Regime Dietético 10 83,33 

Dificuldade com Regime Medicamentoso, Complexo/ Regime Medicamentoso, Melhorado 12 100,00 

Baixo Comparecimento a Consulta de Acompanhamento (ou Consulta Subsequente)/ Comparecimento a Consulta de 

Acompanhamento (ou Consulta Subsequente), Melhorado 

8 66,66 

Problema de Continuidade do Cuidado/ Continuidade do Cuidado, Eficaz 9 75,00 

Desempenho de Papel, Prejudicado/ Desempenho de Papel, Eficaz 12 100,00 

Papel de Esposa(o), Prejudicado/ Papel de Esposa(o), Melhorado 3 25,00 

Papel de Mãe, Prejudicado/ Papel de Mãe, Melhorado 5 41,66 

Papel de Paciente, Prejudicado/ Papel de Paciente, Melhorado 7 58,33 

Papel de Pai, Prejudicado/ Papel de Pai, Melhorado 4 33,33 

Papel de Segurança, Prejudicado/ Papel de Segurança, Melhorado 9 75,00 
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Papel de Trabalho, Prejudicado/ Papel de Trabalho, Melhorado 9 75,00 

Papel Familiar, Prejudicado/ Papel Familiar, Melhorado 8 66,66 

Capacidade para Executar Atividade de Lazer, Prejudicada/ Capacidade para Executar Atividade de Lazer, Melhorada 10 83,33 

Acesso a Tratamento, Prejudicado/ Acesso a Tratamento, Melhorado 2 16,66 

Falta de Acesso a Transporte/ Acesso a Transporte, Melhorado 11 91,66 

Risco de Enfrentamento Familiar, Prejudicado/ Enfrentamento Familiar, Eficaz  9 75,00 

Capacidade Familiar para Gerenciar o Regime, Prejudicada/ Capacidade Familiar para Gerenciar o Regime, Melhorada 5 41,66 

Comunicação Familiar, Prejudicada/ Comunicação Familiar, Eficaz 7 58,33 

Falta de Apoio Familiar/ Apoio Familiar, Positivo 4 33,33 

Processo de Tomada de Decisão Familiar, Prejudicado/ Processo de Tomada de Decisão Familiar, Melhorado 4 33,33 

Processo Familiar, Prejudicado/ Processo Familiar, Eficaz 8 66,66 

Comunicação entre Equipe Interprofissional e Indivíduo, Prejudicada/ Comunicação entre Equipe Interprofissional e Indivíduo, 

Melhorada 

2 16,66 

Falta de Confiança na Equipe Interprofissional/ Confiança na Equipe Interprofissional 3 25,00 

Condição Social, Prejudicada/ Condição Social, Melhorada 2 16,66 

Falta de Apoio Social/ Apoio Social, Eficaz 8 66,66 

Isolamento Social/ Isolamento Social, Diminuído 12 100,00 

Satisfação Conjugal, Prejudicada/ Satisfação Conjugal, Melhorada 4 33,33 

Socialização, Prejudicada/ Socialização, Melhorada 7 58,33 

Solidão/ Emoção, Melhorada 3 25,00 

Legenda: n = Frequência. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Tabela 8 – Distribuição dos percentuais dos enunciados de intervenções de enfermagem em pessoas com doença renal crônica em tratamento 

conservador. Niterói/RJ, 2021 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM n % 

Examinar condições pulmonares; 12 100,00 

Auscultar os sons respiratórios; 12 100,00 

Monitorizar ruídos respiratórios, tais como sibilos e roncos; 3 25,00 

Comparar com valores prévios da frequência respiratória; 3 25,00 

Observar valores na oximetria de pulso se < 90%; 3 25,00 

Observar início, característica e duração da tosse; 3 25,00 

Regular a ingestão de líquidos para otimizar o equilíbrio de líquidos; 12 100,00 

Anotar movimentos do tórax, observando simetria, uso de músculos acessórios e retrações musculares, 

supraclaviculares e intercostais. 

12 100,00 

Avaliar dados antropométricos; 12 100,00 

Investigar queixas acerca da alimentação; 12 100,00 

Questionar sobre a deglutição: a localização, tipos de alimentos/líquidos que são mais difíceis, se progressivo ou 

intermitente, fatores de melhora (ex.: ingestão de água durante as refeições), início e duração dos sintomas e capacidade 

de tossir; 

12 100,00 

Observar presença de prótese dentária, que deve estar bem fixada; 12 100,00 

Diminuir o tamanho dos utensílios e adaptar utensílios (ex.: colheres de sobremesa, pratos antiderrapantes); 12 100,00 

Orientar quanto à necessidade de uma rotina diária de cuidado oral;  12 100,00 

Orientar a pessoa a escovar os dentes, as gengivas e a língua  12 100,00 

Encorajar aos usuários de dentadura a escovarem as gengivas e a língua e a enxaguarem a cavidade oral diariamente;  12 100,00 

Recomendar uma alimentação saudável;  12 100,00 

Providenciar as consultas dentárias; 12 100,00 

Avaliar oferta de alimentos saudáveis como frutas, verduras e legumes; 12 100,00 

Limitar líquidos durantes as refeições;  12 100,00 

Investigar preferências alimentares da pessoa; 12 100,00 
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Investigar aceitação da dieta; 12 100,00 

Monitorar a mucosas, a turgescência da pele; 12 100,00 

Avaliar ingesta hídrica insuficiente; 12 100,00 

Pesar diariamente e monitorar tendências; 12 100,00 

Monitorizar estado de hidratação (por exemplo: membranas mucosas úmidas, adequação dos pulsos e pressão sanguínea 

ortostática), como apropriado; 

12 100,00 

Orientar pessoa obesa a prevenir hipertensão por meio de dieta, exercícios, entre outras medidas; 1 8,33 

Acompanhar evolução de dados do indivíduo; 12 100,00 

Orientar sobre as medidas de redução do peso; 12 100,00 

Registar a frequência e características das evacuações; 12 100,00 

Estimular deambulação; 12 100,00 

Estabelecer juntamente com o serviço de nutrição, dieta constipante; 12 100,00 

Estimular ingestão de água, conforme avaliação global do indivíduo; 12 100,00 

Avaliar ingesta hídrica e dietética; 12 100,00 

Investigar controle intestinal; 12 100,00 

Orientar a pessoa a beber bastante líquido (média de 2 litros por dia), caso não haja nenhuma contraindicação; 12 100,00 

Instruir a pessoa a evitar reter a urina, urinando sempre que tiver vontade; 12 100,00 

Incentivar a pessoa a manter-se sempre com uma higiene pessoal adequada; 12 100,00 

Orientar a higiene da região perianal após as evacuações, caso não seja possível fazer a limpeza adequadamente; 12 100,00 

Evitar o uso indiscriminado de antibióticos, sem indicação médica; 12 100,00 

Avaliar o uso de absorventes higiênicos; 1 8,33 

Promover orientação quanto à disposição dos cômodos na residência para evitar quedas; 12 100,00 

Auxiliar a pessoa e sua percepção sobre o débito urinário; 12 100,00 

Orientar o indivíduo/família a registrar o débito urinário, conforme apropriado; 12 100,00 

Avaliar risco de queda associada ao aumento da frequência de micção por uso de diuréticos; 1 8,33 

Incentivar o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico; 2 16,66 

Identificar os riscos para o desenvolvimento de obstipação; 12 100,00 
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Investigar ingesta insuficiente de água; 12 100,00 

Questionar dor ao urinar; 12 100,00 

Avaliar sinais de hipovolemia, como sangramentos, diarreias, vômitos e outras perdas; 12 100,00 

Averiguar sinais de baixo débito cardíaco; 12 100,00 

Investigar baixa ingestão alimentar; 12 100,00 

Procurar sinais de desidratação e má perfusão tecidual; 12 100,00 

Avaliar exame de urina; 2 16,66 

Avaliar o exame de urina de 24 horas; 2 16,66 

Avaliar exames laboratoriais; 12 100,00 

Observar e registrar dados sobre o vômito quanto a cor, consistência, presença de sangue e horários; 1 8,33 

Monitorar exames laboratoriais, atentando para distúrbios eletrólitos; 12 100,00 

Administrar medicamento antiemético conforme prescrição médica; 1 8,33 

Promover o repouso adequado para facilitar o alívio da náusea e vômito; 1 8,33 

Avaliar caminhada, se for possível; 12 100,00 

Analisar o tipo e a fonte da dor ao selecionar uma estratégia para seu alívio; 5 41,66 

Selecionar e implementar uma variedade de medidas (p.ex.: farmacológica, não farmacológica, interpessoais) para 

facilitar o alívio da dor, quando adequado; 

5 41,66 

Monitorar a satisfação da pessoa com o controle da dor, a intervalos específicos; 5 41,66 

Explicar à família as causas da fadiga; 3 25,00 

Identificar fatores que desencadeiam a fadiga; 3 25,00 

Averiguar auxílio à pessoa nas atividades (alimentação e higiene) em casa;  12 100,00 

Avaliar com o acompanhante maneiras de repouso em domicílio; 12 100,00 

Avaliar condições de saúde para a prática de atividade física; 12 100,00 

Supervisionar polifarmácia e a subprescrição de medicamentos; 12 100,00 

Reforçar uma alimentação saudável, principalmente no que tange à suplementação proteico-energética; 12 100,00 

Incentivar mudanças no estilo de vida; 12 100,00 

Implementar medidas de conforto; 12 100,00 
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Encorajar a realização de atividade e repouso; 12 100,00 

Incorporar as atividades da vida diária ao protocolo de exercícios, se apropriado; 12 100,00 

Empregar as atividades motoras que exijam atenção e uso dos dois lados do corpo; 12 100,00 

Incentivar exercícios físicos, conforme avaliação global do indivíduo; 12 100,00 

Incentivar medidas de relaxamento; 12 100,00 

Realizar periodicamente revisão e ajuste da prescrição de medicamentos que aumentam o risco de queda; 12 100,00 

Verificar o uso de diuréticos, laxantes; 12 100,00 

Avaliar risco de quedas decorrente de fatores psicológicos ou psiquiátricos, sempre que necessário; 12 100,00 

Solicitar avaliação de farmacêutico quando houver dúvidas quanto ao risco aumentado devido ao uso de medicamentos; 12 100,00 

Avaliar padrão de sono; 12 100,00 

Investigar costumes de horários de sono; 12 100,00 

Avaliar prescrição médica acerca de medicamentos que podem alterar o sono e provocar sonolência; 12 100,00 

Questionar sobre interrupções do sono; 12 100,00 

Registrar no prontuário as alergias; 12 100,00 

Orientar a pessoa a sempre citar suas alergias; 12 100,00 

Avaliar prescrição médica a fim de avaliar interações medicamentosas;  12 100,00 

Investigar a evidência de retorno venoso prejudicado ou estase venosa;  5 41,66 

Manter a extremidade edemaciada elevada acima no nível do coração, sempre que possível; 5 41,66 

Manter a hidratação da pele; 12 100,00 

Identificar sinais como pele fria, edema e congestão pulmonar;  12 100,00 

Manter membros aquecidos e higienizados para reduzir risco de lesões;  12 100,00 

Observar pulso periférico;  12 100,00 

Avaliar indicadores bioquímicos; 12 100,00 

Avaliar junto à equipe médica tratamento tópico; 1 8,33 

Monitorar áreas de vermelhidão e ruptura da pele;  12 100,00 

Monitorar ressecamento e umidade excessivos da pele;  12 100,00 

Monitorar a cor da pele;  12 100,00 
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Monitorar a temperatura da pele; 1 8,33 

Orientar a não utilizar medicamentos sem receita médica; 12 100,00 

Incentivar a ingestão hídrica diária adequada; 12 100,00 

Observar o volume e as características da sua urina; 12 100,00 

Evitar ambientes com muito barulho; 1 8,33 

Utilizar medidas de proteção contra a ruídos; 1 8,33 

Orientar quanto a se afastar das atividades;  1 8,33 

Incentivar o repouso em ambiente com pouca luminosidade e silêncio; 2 16,66 

Realizar um levantamento abrangente da dor de modo a incluir o local, as características, o início/duração, a frequência, 

a qualidade, a intensidade ou a gravidade da dor e os fatores precipitantes; 

5 41,66 

Assegurar à pessoa os cuidados precisos de analgesia; 5 41,66 

Avaliar com a pessoa e a equipe a eficácia de medidas de controle da dor que tenham sido utilizadas; 5 41,66 

Encorajar o monitoramento da própria dor e a interferir adequadamente; 5 41,66 

Colaborar com a pessoa, na implementação de medidas não farmacológicas de alívio da dor, quando adequado; 5 41,66 

Avaliar necessidade de avaliação neurológica; 12 100,00 

Promover o uso do medicamento prescrito; 12 100,00 

Controlar doenças de base; 12 100,00 

Discutir medidas para evitar acidentes no domicílio; 12 100,00 

Encaminhar para o serviço de Otorrino; 1 8,33 

Encaminhar para serviço de Oftalmologia; 2 16,66 

Averiguar causas para a perda da sensibilidade; 12 100,00 

Orientar quanto ao uso de diuréticos e de anti-inflamatórios; 12 100,00 

Educar quanto à ingestão excessiva de alimentos e bebidas ricos em purina; 12 100,00 

Avaliar dosagem de HCO3; 12 100,00 

Estimular mudança dietética com frutas e legumes; 12 100,00 

Observar hipercalemia; 12 100,00 

Acompanhar creatinina sérica a cada consulta; 12 100,00 
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Controlar volume de líquidos ganho; 12 100,00 

Incentivar alimentação saudável; 12 100,00 

Averiguar a administração prolongada de diuréticos; 12 100,00 

Solicitar Eletrocardiograma; 2 16,66 

Revisar uso de medicamentos; 12 100,00 

Avaliar função renal; 12 100,00 

Avaliar ingestão de sódio; 12 100,00 

Investigar perda de água em grande quantidade (em situações de febre, diarreia, diabetes insípida, diabetes, infecções 

respiratórias e uso de diuréticos); 

12 100,00 

Orientar o hipertenso no dia da consulta de enfermagem;  8 66,66 

Orientar o hipertenso a buscar ajuda na presença de sinais e sintomas da hipertensão arterial;  8 66,66 

Orientar a pessoa sobre o tratamento medicamento e não medicamentoso;  12 100,00 

Orientar a pessoa sobre mudança do estilo de vida;  12 100,00 

Orientar a pessoa para hábitos de alimentação saudável; 12 100,00 

Avaliar dosagem de cálcio sérico e cálcio ionizado, fósforo, PTH, calcitriol; 12 100,00 

Avaliar reposição de cálcio com a equipe médica; 1 8,33 

Pesquisar sobre o uso de medicamentos para hipertensão;  8 66,66 

Pesquisar sobre uso de alta dosagem da medicação;  12 100,00 

Encaminhar o hipertenso para avaliação da medicação; 12 100,00 

Avaliar hipervolemia; 12 100,00 

Fortalecer as recomendações nutricionais específicas para a ingestão de proteína, carboidratos, calorias, lipídeos, sódio, 

potássio e fósforo; 

12 100,00 

Avaliar a necessidade de uso de medicação de emergência;  12 100,00 

Informar a pessoa dos valores normais da pressão arterial;  12 100,00 

Verificar condições de hidratação do paciente (mucosas, edema, pulso e frequência cardíaca); 12 100,00 

Monitorar níveis de eletrólitos séricos; 12 100,00 

Identificar possíveis causas dos desequilíbrios eletrolíticos;  12 100,00 
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Monitorar náuseas, vômitos e diarreia; 12 100,00 

Identificar tratamentos capazes de alterar o estado eletrolítico, como drenagem gastrointestinal, diuréticos, anti-

hipertensivos e bloqueadores do canal de cálcio;  

12 100,00 

Administrar eletrólitos suplementares prescritos, se apropriado;  12 100,00 

Orientar o uso de escova de dente macia ou escova de espuma; 12 100,00 

Buscar por sintomas de uremia; 12 100,00 

Avaliar o controle do tratamento medicamentoso;  12 100,00 

Avaliar necessidade de hidratação; 12 100,00 

Encaminhar ao serviço de Nutrição para a adequação do regime dietético; 12 100,00 

Avaliar a função cognitiva guiada pelo miniexame do estado mental; 12 100,00 

Avaliar estado mental, nível de desenvolvimento e capacidade cognitiva; 12 100,00 

Avaliar o estado psicológico; 12 100,00 

Avaliar a comunicação sobre os cuidados do tratamento conservador;  12 100,00 

Averiguar a aprendizagem cognitiva da pessoa quanto à sua saúde;  12 100,00 

Avaliar barreiras na comunicação no cotidiano da pessoa;  12 100,00 

Ouvir a pessoa e família atentamente e responder de modo simples e compreensível; 12 100,00 

Garantir que a pessoa compreenda as orientações fornecidas acerca do seu estado de saúde;  12 100,00 

Permitir que a pessoa evidencie suas expectativas acerca da sua condição de saúde; 12 100,00 

Instituir medidas que proporcionem a memorização do tratamento da pessoa; 12 100,00 

Questionar sinais e sintomas neurológicos; 12 100,00 

Avaliar pensamento desorganizado;  12 100,00 

Investigar ocorrência de sonolência; 12 100,00 

Incentivar a higiene das mãos antes e depois da mensuração da glicemia; 5 41,66 

Educar quanto aos materiais perfurocortantes e seu descarte; 3 25,00 

Orientar quanto à calibração do aparelho e cuidados gerais; 3 25,00 

Retirar dúvidas existentes; 12 100,00 

Orientar sobre o tratamento da hipertensão e diabetes;  12 100,00 
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Orientar sobre as complicações da diabetes; 5 41,66 

Orientar sobre a mudança do estilo de vida;  12 100,00 

Pesquisar sobre o regime da alimentação;  12 100,00 

Orientar sobre as complicações da Hiperglicemia; 5 41,66 

Avaliar consumo elevado de carboidratos refinados; 12 100,00 

Averiguar presença de doenças associadas à resistência à insulina; 12 100,00 

Avaliar os exames de glicemia;  12 100,00 

Pesquisar sobre o regime de alimentação;  12 100,00 

Orientar sobre as complicações da Hipoglicemia; 5 41,66 

Acompanhar evolução de dados do paciente: peso em todas as consultas;  12 100,00 

Orientar sobre as medidas de redução do peso;  12 100,00 

Calcular IMC nas consultas; 12 100,00 

Avaliar controle insuficiente do diabetes; 5 41,66 

Avaliar sinais de hiperglicemia e de hipoglicemia; 5 41,66 

Identificar o sofrimento;  12 100,00 

Avaliar expressão de culpa;  12 100,00 

Estabelecer integração com pessoas significativas;  12 100,00 

Avaliar distúrbio no sistema de crenças ou relação com Deus;  12 100,00 

Avaliar expressão de raiva ou desespero; 12 100,00 

Aconselhar sobre ansiedade; 12 100,00 

Avaliar as expectativas da pessoa; 12 100,00 

Obter dados sobre ansiedade; 12 100,00 

Ouvir queixas que possibilitam a ansiedade; 12 100,00 

Acreditar na capacidade da pessoa e no poder das suas intervenções; 12 100,00 

Elogiar aos pequenos ganhos; 12 100,00 

Estimular a autoconfiança; 12 100,00 

Estimular a independência; 12 100,00 
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Ajudar a pessoa a adaptar-se às suas incapacidades; 12 100,00 

Ouvir atentamente as expectativas da pessoa;  12 100,00 

Definir atividades para seu autocuidado; 12 100,00 

Reconhecer situações em que a pessoa possa autogerir seu tratamento; 12 100,00 

Avaliar relações familiares;  12 100,00 

Avaliar nível de escolaridade; 12 100,00 

Questionar dúvidas; 12 100,00 

Reforçar presença nas consultas; 12 100,00 

Ofertar auxílio quando necessário; 12 100,00 

Adaptar, se necessário, os modos de ações educativas prestadas na consulta; 12 100,00 

Manter respeito e deixar a pessoa discursar sobre seus motivos; 12 100,00 

Avaliar ajuda de outros profissionais para melhor manejo da situação; 12 100,00 

Promover boa interação;  12 100,00 

Avaliar emoções e sentimentos atuais; 12 100,00 

Avaliar se algum sinal ou sintoma esteja associado ao desconforto; 12 100,00 

Criar um ambiente seguro para a pessoa; 12 100,00 

Despertar sentimentos de esperança; 12 100,00 

Contribuir para redução de fatores estressantes e aumento da qualidade de vida; 12 100,00 

Incentivar práticas espirituais que proporcionem conforto à pessoa; 12 100,00 

Conhecer os valores da religião para a pessoa; 12 100,00 

Questionar os motivos para sua crença desmotivada; 12 100,00 

Promover medidas para a integração da religião e cuidados em saúde; 12 100,00 

Praticar empatia; 12 100,00 

Valorizar os sintomas emocionais da pessoa; 12 100,00 

Reconhecer as perspectivas do futuro da pessoa; 12 100,00 

Identificar motivos que levam a dificuldade do seguimento; 12 100,00 
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Avaliar insatisfação no tratamento; 12 100,00 

Avaliar insatisfação com o atendimento prestado, independente de quem o realizou; 12 100,00 

Promover medidas multiprofissionais que contribuam para melhora da imagem corporal; 12 100,00 

Avaliar medidas possíveis para melhora da imagem corporal na comunidade; 12 100,00 

Compartilhar possíveis medidas para a realização de exercícios físicos; 12 100,00 

Promover trabalho biopsicossocial com pessoa e família; 12 100,00 

Envolver o parceiro sexual no tratamento; 12 100,00 

Avaliar a definição do termo sexualidade e modos de sentir prazer; 12 100,00 

Conhecer a realidade e expectativas quanto à atividade sexual da pessoa; 12 100,00 

Fornecer informações sobre o tratamento que sejam adequadas para cada indivíduo, considerando o nível cultural de 

cada um e o quanto a pessoa deseja ser informada; 

12 100,00 

Educar o paciente e seu parceiro sobre sexualidade; 12 100,00 

Avaliar a percepção de seu próprio corpo, sua imagem corporal, seus pensamentos, sentimentos e comportamentos 

sexuais; 

12 100,00 

Incentivar o indivíduo a expor suas dúvidas, medos e expectativas relacionadas à função sexual; 12 100,00 

Avaliar nível de conhecimento acerca das estratégias de higiene; 12 100,00 

Valorizar a higiene pessoal para melhor qualidade de vida; 12 100,00 

Encaminhar para serviço odontológico, caso necessário; 12 100,00 

Obter dados de saúde; 12 100,00 

Estudar o histórico familiar; 12 100,00 

Observar o comportamento da pessoa; 12 100,00 

Facilitar a capacidade para comunicar sentimentos; 12 100,00 

Promover entrevista motivacional; 12 100,00 

Observar desejos e valores socioculturais; 12 100,00 

Valorizar sinais e sintomas apresentados que desmotivem; 12 100,00 

Promover adaptação a novos estilos de vida; 12 100,00 

Ensinar a pessoa sobre hábitos alimentares; 12 100,00 

Destacar a percepção do bem-estar; 12 100,00 
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Avaliar crenças, atitudes e valores da pessoa e família; 12 100,00 

Averiguar ambientes tolerantes a conflitos, limites, relacionamentos saudáveis e positivos; 12 100,00 

Promover senso de humanização e integralidade da pessoa; 12 100,00 

Fortalecer o vínculo; 12 100,00 

Auxiliar no processo de cuidado na relação pessoa-família; 12 100,00 

Promover comunicação com a equipe multidisciplinar; 12 100,00 

Auxiliar na inserção dos usuários que tentaram o suicídio na comunidade; 1 8,33 

Refletir sobre satisfação com o tratamento; 12 100,00 

Avaliar causas de incerteza que afetam o sofrimento da pessoa; 3 25,00 

Avaliar medidas que sustentam a confiança da pessoa; 12 100,00 

Identificar os aspectos espirituais que afetam o sofrimento; 12 100,00 

Respeitar períodos de solidão; 12 100,00 

Reconhecer conflitos; 12 100,00 

Explicar a progressão do tratamento; 12 100,00 

Descartar possíveis conceitos pré-estabelecidos sobre a doença crônica; 12 100,00 

Demonstrar medidas de crenças que favoreçam a superação; 12 100,00 

Observar sentimentos que motivem a tristeza, irritabilidade, medo, ansiedade e solidão; 12 100,00 

Buscar subsídios para compreender o estado emocional; 12 100,00 

Procurar proporcionar medidas para melhor qualidade de vida; 12 100,00 

Esclarecer dúvidas recorrentes;  12 100,00 

Oferecer apoio emocional;  12 100,00 

Usar medidas alternativas para alívio, como: construção de imagem, relaxamento e biofeedback; 12 100,00 

Encaminhar ao serviço de Psicologia;  9 75,00 

Avaliar o abuso de álcool/fumo pela pessoa e seu impacto na saúde; 2 16,66 

Estimular a pessoa/família a identificar os fatores relacionados ao abuso de álcool/tabaco e como evitá-los; 2 16,66 

Orientar a pessoa sobre a importância do abandono de abuso de álcool/tabaco para redução de riscos à saúde; 2 16,66 

Encorajar modo de se ajustar; 12 100,00 
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Incentivar procura ao serviço médico ambulatorial; 3 25,00 

Reforçar comportamento de saúde; 12 100,00 

Avaliar comportamento diante da adaptação; 12 100,00 

Identificar potencialidades e déficits do enfrentamento individual; 12 100,00 

Valorizar resiliência; 9 75,00 

Significar a espiritualidade; 12 100,00 

Orientar sobre reabilitação; 4 33,33 

Avaliar autopercepção acerca do estado de saúde; 12 100,00 

Reconhecer apoio social da pessoa; 9 75,00 

Promover medidas para o autocuidado; 12 100,00 

Avaliar as preferências de lazer da pessoa; 12 100,00 

Incentivar atividades de lazer; 12 100,00 

Orientar sobre os benefícios de lazer; 12 100,00 

Reforçar a importância das atividades de lazer; 12 100,00 

Elogiar atividades de lazer realizadas;  12 100,00 

Compartilhar informações relacionadas à importância de se construir vínculo; 12 100,00 

Incentivar a estabelecer vínculo/contato com o meio social; 10 83,33 

Promover bem-estar; 12 100,00 

Refletir junto à pessoa e família acerca do conhecimento da doença; 12 100,00 

Apresentar os objetivos do tratamento; 8 66,66 

Retirar crenças do senso comum acerca da doença; 12 100,00 

Aconselhar sobre a importância de manter o papel; 12 100,00 

Auxiliar identificação do papel na família; 9 75,00 

Promover apoio familiar; 12 100,00 

Reforçar capacidades para executar o papel; 12 100,00 

Valorizar crença religiosa; 12 100,00 
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Avaliar apoio social recebido nos ambientes religiosos; 5 41,66 

Contribuir para a busca do sentido da vida; 12 100,00 

Avaliar expectativas sobre o tratamento; 12 100,00 

Conhecer o processo saúde/doença; 12 100,00 

Proporcionar informações sobre condição de saúde; 12 100,00 

Orientar sobre medidas preventivas da doença; 11 91,66 

Incentivar o autocuidado; 12 100,00 

Promover autoestima; 12 100,00 

Promover apoio social; 8 66,66 

Envolver família e amigos nas atividades com a pessoa; 10 83,33 

Promover grupos de apoio; 7 58,33 

Avaliar motivos para a não aderência a dieta relacionados ao conhecimento de saúde; 6 50,00 

Obter informação por pessoa e familiares acerca da aceitação da dieta; 4 33,33 

Oferecer contato telefônico para retirada de dúvidas; 1 8,33 

Obter dados sobre medicamentos usados; 12 100,00 

Compreender a motivação para o não uso dos medicamentos; 12 100,00 

Detalhar horários para uso dos medicamentos; 12 100,00 

Reconhecer dúvidas acerca do tratamento medicamentoso; 12 100,00 

Reconhecer nível intelectual para compreensão dos medicamentos; 12 100,00 

Buscar informações para negação da doença; 3 25,00 

Contribuir para o controle dos sinais e sintomas recorrentes; 2 16,66 

Promover estratégias para entender a doença; 8 66,66 

Retirar dúvidas sobre o tratamento; 12 100,00 

Avaliar medidas de socialização;  5 41,66 

Promover autoconfiança; 12 100,00 

Promover encontros com outras pessoas com a doença; 12 100,00 
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Gerenciar atividades em grupo; 4 33,33 

Identificar fatores que levam à solidão; 3 25,00 

Compreender suporte emocional; 4 33,33 

Possibilitar comunicação dos sentimentos; 5 41,66 

Obter dados sobre relações de amizade; 4 33,33 

Obter dados sobre hobby;  12 100,00 

Encaminhar para o serviço de Nutrição; 6 50,00 

Encaminhar para o serviço de Psicologia; 9 75,00 

Arranjar (Organizar) serviço de transporte; 4 33,33 

Avaliar transporte público acessível; 12 100,00 

Reconhecer área de acesso de transporte da pessoa; 12 100,00 

Avaliar rede familiar para acompanhamento da pessoa ao ambulatório; 12 100,00 

Conhecer familiares; 6 50,00 

Obter dados sobre risco de violência;  2 16,66 

Avaliar atendimento psicológico; 4 33,33 

Refletir junto com a pessoa sobre os motivos para baixa confiança; 3 25,00 

Apresentar estratégias de acolhimento; 12 100,00 

Apresentar todos os espaços do serviço; 12 100,00 

Avaliar vínculos empregatícios da pessoa e família; 12 100,00 

Adaptar plano de cuidado à condição socioeconômica; 12 100,00 

Reconhecer estratégias de trabalho; 5 41,66 

Avaliar as falhas de comunicação; 12 100,00 

Avaliar as expectativas; 12 100,00 

Determinar o modo como a pessoa deseja se comunicar; 12 100,00 

Compreender, sem juízo de valor, a empatia; 8 66,66 

Ouvir atentamente as queixas; 12 100,00 
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Avaliar comportamento que gera falha na comunicação; 7 58,33 

Avaliar os motivos de que o cuidador se queixa; 3 25,00 

Avaliar ansiedade do cuidador; 3 25,00 

Encaminhar cuidador ao serviço de Psicologia; 3 25,00 

Identificar nível de conhecimento intelectual por parte da pessoa e do cuidador; 12 100,00 

Avaliar situação de saúde de familiar; 5 41,66 

Averiguar problemas emocionais; 7 58,33 

Reconhecer sobrecarga do cuidador; 4 33,33 

Avaliar apoio familiar, social e econômico; 12 100,00 

Reunir pessoa e família; 2 16,66 

Promover a comunicação familiar; 9 75,00 

Providenciar mecanismos para que os membros da família mantenham contato uns com os outros; 3 25,00 

Encorajar a expressão de sentimentos e expectativas; 9 75,00 

Promover o envolvimento da família; 3 25,00 

Otimizar padrão de ligação dos membros da família; 5 41,66 

Avaliar coping familiar; 7 58,33 

Avaliar interação de papéis; 3 25,00 

Avaliar relação dinâmica funcional; 1 8,33 

Aconselhar medidas de relaxamento; 3 25,00 

Avaliar estratégias de cuidado da pessoa que geram estresse; 12 100,00 

Avaliar o nível de satisfação que prejudique o tratamento; 12 100,00 

Encaminhar para serviço de Psicologia;  9 75,00 

Encaminhar para o Serviço Social. 4 33,33 

Legenda: n = Frequência. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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O processo de validação é imprescindível para que instrumentos possuam 

fidedignidade e validade comprovada a fim de minimizar a possibilidade de julgamentos 

subjetivos. Processos de validação que contemplem etapas criteriosas e sistemáticas poderão 

garantir a qualidade dos resultados e aprimoramento dos instrumentos de medida no decorrer 

da sua utilização. O reconhecimento da qualidade dos instrumentos é um aspecto fundamental 

para a legitimidade e credibilidade dos resultados de uma pesquisa e, para que possamos ter 

dados fidedignos e consistentes, deve-se contar com um corpo de juízes qualificados e com 

amplo conhecimento da temática abordada (CESCONETTO; GELBCKE; ECHEVARRÍA-

GUANILO, 2020). 

No que diz respeito à pertinência e aplicabilidade clínica, a maioria dos enunciados de 

diagnósticos de enfermagem foi avaliada com Kappa ≥ 0,80 (aceitável). Do mesmo modo, 

para as intervenções de enfermagem, 99,2% dos enunciados receberam valores de 1,0.   

Existe uma variação entre 80% e 90% de concordância entre os juízes como mínimo 

para aceitação de um item como pertinente, já que valores inferiores a 70% seriam 

considerados para alteração ou exclusão pelos pesquisadores. Levando em conta a soma entre 

os valores concordo totalmente e concordo parcialmente, foi possível perceber que a maior 

parte dos enunciados atingiram percentuais acima de 80%, o que permitiu manter todos os 

itens para a completude da pesquisa.  

Além disso, ao analisar os resultados que constam nas Tabelas 5 e 6, tanto para 

pertinência quanto para aplicabilidade clínica, é possível perceber que nenhum dos itens foi 

julgado com total discordância. A decisão de manter os itens considerou também a inerente 

subjetividade de juízes no processo de julgamento, bem como a pertinência teórico-prática 

dos enunciados, observada a partir da experiência clínica dos pesquisadores. 

Como observado nas Tabelas 7 e 8, houve enunciados de diagnósticos/resultados 

frequentes em todos os participantes, sendo estes enunciados originados do subconjunto, seja 

do modo fisiológico e dos modos psicossociais. Foram prioritários diagnósticos/resultados 

dos modos fisiológicos tais como: “Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime Dietético, 

Prejudicada/Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime Dietético, Melhorada”, “Peso, 

Prejudicado/ Peso, nos Limites Normais”, “Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime de 

Exercício Físico, Prejudicada/ Capacidade para Manejar (Controlar) o Regime de Exercício 

Físico, Melhorada”, “Hipoatividade/ Tolerância à Atividade Relacionada a Processo 

Patológico, Eficaz”, “Sono, Prejudicado/ Sono, Adequado”, “Comportamento de Repouso, 

Prejudicado/ Comportamento de Repouso, Melhorado”, “Dentição, Prejudicada/ Dentição, 

Melhorada”, “Função Renal, Prejudicada/ Função Renal, Eficaz”, “Pressão Arterial, Alterada/ 
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Pressão Arterial, nos Limites Normais”, “Débito Cardíaco, Prejudicado/ Débito Cardíaco, 

Eficaz”, “Risco de Função Cardíaca, Prejudicada/ Função Cardíaca, Eficaz”, “Risco para 

Pressão Arterial, Alterado/ Controle da Pressão Arterial”.  

Quanto aos diagnósticos frequentes dos modos psicossociais, foram os seguintes: 

“Estigma/Estigma, Reduzido”, “Ansiedade/ Ansiedade, Reduzida”, “Dificuldade de 

Enfrentamento da Doença/ Dificuldade de Enfrentamento da Doença, Reduzida”, 

“Sofrimento/ Sofrimento, Reduzido”, “Medo de Representar uma Carga para os Outros/ Medo 

de Representar uma Carga para os Outros, Diminuído”, “Dificuldade com Regime 

Medicamentoso, Complexo/ Regime Medicamentoso, Melhorado”, “Desempenho de Papel, 

Prejudicado/ Desempenho de Papel, Eficaz”, “Isolamento Social/ Isolamento Social, 

Diminuído”. 

O MAR pôde se apresentar como uma peça-chave para o direcionamento dos 

enunciados propostos. Com isso, compreendeu-se que a pessoa está sendo vista como um ser 

biopsicossocial, e que está submetida a constantes mudanças devido à interação com o meio, 

nesse caso, com a nova realidade que o tratamento conservador impõe. Logo, a adaptação da 

pessoa é condição essencial para uma resposta positiva da interação com o meio. 

Associado a este aspecto, o MAR apresentou validade ao subconjunto proposto, já que 

foi possível maior compreensão dos fatores mediadores da adaptação, em relação ao 

problema, enfrentamento, funcionamento das relações familiares e autocontrole das pessoas. 

Sendo assim, o enfermeiro deve identificar os estímulos, assim como os padrões de 

comportamento das pessoas com DRC em tratamento conservador para diagnosticar respostas 

ineficientes que necessitem de atenção. Assim, deve-se considerar que a utilização dessa 

tecnologia caminha junto com os conhecimentos, competências dos enfermeiros, capacidade 

de análise e julgamento clínico e a avaliação do contexto. Logo, sempre que possível, o 

profissional deve refletir criticamente frente a um indivíduo e/ou família na consulta de 

enfermagem, adequando e redirecionando a indicação de fenômenos da enfermagem. 

O desenvolvimento de um subconjunto terminológico é essencial para subsidiar a 

assistência do enfermeiro no atendimento a pessoas com doença renal crônica, pois permite 

que o profissional realize uma avaliação criteriosa e ancorada em um Sistema de Linguagem 

Padronizado (SLP) que favorece ações de promoção da saúde, identificação precoce de 

alterações e agravos à saúde, bem como atua na compreensão do processo de adaptação ao 

tratamento conservador. As ações do enfermeiro, guiadas por subconjuntos terminológicos, 

contribuem para o raciocínio clínico, planejamento e avaliação de ações efetivadas na 

consulta de enfermagem.  



325 

 

Nesse sentido, o International Council of Nurses (2021) propõe que o modelo teórico 

escolhido para a estruturação de um subconjunto fique a critério do pesquisador, devendo 

estar em consonância com a sua prática, contexto e cliente. A teoria aplicada para a 

construção de um subconjunto terminológico ou para o desenvolvimento do Processo de 

Enfermagem deve retratar a realidade em que o enfermeiro está inserido e contribuir para que 

essas tecnologias adquiram um caráter científico capaz de garantir uma assistência segura e 

resolutiva (RESENDE et al., 2019). Desse modo, o MAR se alinha a esse subconjunto quando 

entende a saúde como um estado de equilíbrio dinâmico que pode ser afetado, necessitando, 

então, de cuidado. 

Conhecer as opções de tratamento aumenta a segurança do enfermeiro no momento de 

sua avaliação e elaboração do plano de cuidados. Com isso, o subconjunto validado contribui 

para o registro do enfermeiro e permite sua contribuição tecnológica ao cuidado. Na área da 

enfermagem, o registro por meio do Processo de Enfermagem traz a proposta de apoiar as 

exigências e demandas dos diferentes dados que integram o cuidado ao paciente e a 

necessidade da troca de informações entre a equipe de saúde, bem como o desafio da adoção 

das terminologias de enfermagem (PAESE; SASSO; COLLA, 2018). 

Como limitação do processo de validação clínica, a amostragem por conveniência 

estreitou a captação dos participantes, haja vista a ocorrência de um acontecimento importante 

durante a coleta de dados. Desde março de 2020 o mundo se deparou com uma pandemia que 

instituiu o isolamento social e, deste modo, o fechamento de todos os estabelecimentos sem 

previsão de retorno. Com isso, o agendamento dos pacientes no cenário do estudo foi 

suspenso durante alguns meses a fim de evitar maior circulação de pessoas, sendo só em 

novembro de 2020 a reabertura da agenda, com um número inferior de pacientes. De posse 

desse agendamento, o pesquisador principal se fez presente no cenário para iniciar a pesquisa, 

mas houve constantes ausências de pacientes, além de recusa de participação no estudo 

devido à impossibilidade de maior tempo disponível para tal. Este fato permitiu que o número 

de participantes fosse reduzido, o que restringiu a generalização dos resultados.  

Outra limitação para esta validação foi o caráter transversal do estudo, com a 

realização de apenas um momento para avaliação dos participantes, o que não tornou possível 

o acompanhamento do processo e da indicação dos resultados de enfermagem.      

O objetivo desta etapa foi alcançado a partir da elaboração do subconjunto de 

enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem, que poderá servir como 

uma referência de fácil acesso para os enfermeiros, em seu ponto de cuidado. Estes poderão 

elaborar planos de cuidado individualizados e, assim, oferecer uma prática mais reflexiva, 



326 

 

baseada em evidências, à pessoa com DRC em tratamento conservador. Os subconjuntos 

CIPE® oferecem uma oportunidade ao enfermeiro de organizar o seu processo de trabalho, 

podendo otimizar o tempo disponível junto à pessoa durante o cuidado. Da mesma forma, a 

CIPE® possibilita a existência de uma linguagem comum para todos os profissionais de 

enfermagem, facilitando a comunicação entre eles e o registro de suas ações. 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSÃO 
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9. CONCLUSÃO 

 

A proposta de desenvolvimento de um subconjunto terminológico subsidiado pela 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem para pessoas com doença renal 

crônica em tratamento conservador, associado ao Modelo de Adaptação de Callista Roy, 

trouxe as seguintes considerações: 

• O estudo comprova a hipótese alternativa estabelecida de que o subconjunto 

terminológico da CIPE® desenvolvido para adultos vivendo com doença renal 

crônica em tratamento conservador é válido para ser utilizado na prática assistencial, 

já que alcançou os objetivos propostos. 

• Foi plausível identificar 956 termos da linguagem especial de enfermagem para o 

cuidado a pessoas com doença renal crônica em tratamento conservador a partir de 

uma revisão de literatura. Levando em conta que a quantidade de termos 

identificados pode ser considerada significativa, porém não suficiente para 

representar os modos da teoria de Roy voltados para a adaptação da pessoa com 

DRC em tratamento conservador, carecendo da inclusão de conceitos disponíveis na 

CIPE®. 

• O processo de mapeamento computacional utilizado nesta tese forneceu uma 

linguagem mais adequada à CIPE®, possibilitando, assim, um reconhecimento claro 

dos termos e enunciados propostos, resultando em uma validação mais acurada. 

• Foi evidenciado que os enunciados construídos e organizados nos modos 

adaptativos de Roy não ocorrem de forma independente, mas se complementam, 

deixando visível a integralidade do ser humano, o que deve ser garantido no processo 

de cuidado e, consequentemente, no registro em sistemas de informação. Os 

diagnósticos/resultados de enfermagem foram alocados conforme a tipologia teórica 

e foram apresentados de acordo com os quatro modos, o que favorece a 

aplicabilidade desse modelo teórico para o cuidado a essa pessoa com doença renal 

crônica em tratamento conservador. 

• A validação de conteúdo permitiu que 160 diagnósticos/resultados de enfermagem 

fossem validados, com suas respectivas definições. As 385 intervenções de 

enfermagem propostas obtiveram índices de validação em sua totalidade, sendo 

exaustivo o processo, mas contribuindo para um aprofundamento das possibilidades 

de ações do enfermeiro. 
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• A validação clínica dos enunciados do subconjunto proposto foi decisiva em 

relação à sua pertinência e aplicabilidade clínica para o cuidado a pessoas com 

doença renal crônica em tratamento conservador, sendo atingida à medida que seguiu 

etapas possíveis para o momento. 

• O estudo abre potencialidade para a seara do raciocínio clínico da Enfermagem, já 

que a utilização de recursos validados pode conferir um conjunto de dados que 

subsidiam a práxis de enfermagem baseada em evidências. O subconjunto aqui 

validado possibilita a visibilidade profissional, o aperfeiçoamento das práticas 

assistenciais e gerenciais, a consulta de enfermagem, a segurança/qualidade, a 

educação e a documentação ordenada por meio do registro nos sistemas de 

informação. Considera-se que os enunciados elaborados não esgotam o domínio 

dessa prioridade de saúde, e outros estudos devem ser conduzidos para ampliar os 

enunciados deste subconjunto, ao evidenciarem mais elementos da prática de 

enfermagem no cuidado a pessoas com doença renal crônica em tratamento 

conservador. 

• As limitações foram inúmeras, com as idas e vindas aos estudos já existentes, que 

disponham de diversas maneiras de apresentar seus resultados e que divergiam da 

intenção inicial dada pelo pesquisador. Sendo assim, o método ainda precisa de 

novas indicações para o alcance das etapas. As planilhas eletrônicas foram 

importantíssimas para o processo de mapeamento, sendo importantes conhecimentos 

de informática para o transcurso da melhor maneira, principalmente na adequação de 

muitos termos. A presença de pessoas conhecedoras destes pormenores eletrônicos 

pode ajudar ao trabalho do pesquisador. 

Por fim, a tese apresenta possíveis aspectos de ineditismo, na medida em que aborda 

um tema até agora não estudado. Ademais, a proposição metodológica no processo de 

validação pela técnica Delphi foi contributiva para uma análise que trouxe feedbacks 

conferindo maior confiabilidade aos enunciados criados. Com isso, espera-se que esta 

pesquisa tenha possibilitado contribuir para o aperfeiçoamento da CIPE® e, por conseguinte, 

para a disseminação desta para o arcabouço da Enfermagem. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – Carta-convite aos enfermeiros especialistas  

 

CARTA-CONVITE AOS ENFERMEIROS JUIZES  

Eu, Harlon França de Menezes, Enfermeiro, discente do Curso de Doutorado em 

Ciências do Cuidado em Saúde da Universidade Federal Fluminense sob orientação da Prof.ª 

Dr.ª Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho, estou desenvolvendo um estudo 

intitulado “SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO DA CIPE® PARA PESSOAS COM 

DOENÇA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO CONSERVADOR” no qual uma das 

etapas refere-se à avaliação dos diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem por 

especialistas. Trata-se da minha tese[,] que tem como objetivo principal desenvolver uma 

proposta de subconjunto terminológico da CIPE® para adaptação de pessoas com doença renal 

crônica em tratamento conservador, a partir do Modelo de Adaptação de Roy. 

Considerando sua especialidade e área de atuação profissional, gostaria de convidá-

lo(a) a participar desta pesquisa, tendo em vista que seus conhecimentos relacionados à 

temática são relevantes para a avaliação dos diagnósticos/resultados e intervenções 

enfermagem desenvolvidos. Após sua aceitação em participar, irei enviar-lhe o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Com a conclusão da sua contribuição, peço que envie a 

sua avaliação no prazo recomendado (até 45 dias). 

Agradeço desde já a sua participação. 

Atenciosamente, 

 

Harlon França de Menezes 

Enfermeiro, COREN-RJ 322.492 

PACCS/EEAAC/UFF – Matr. D045.118.002  

Contato: (21) 99547-0635 

E-mail: harlonmenezes@hotmail.com 
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APÊNDICE 2 – Caracterização dos enfermeiros especialistas 

 

INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 

 

Por favor, preencher o quadro a seguir: 

 

CARACTERIZAÇÃO DO ENFERMEIRO JUIZ 
 

VARIÁVEIS  CAMPO A PREENCHER  

Sexo  ( ) Masculino  

( ) Feminino  

Idade (anos completos)  

Estado em que trabalha  

Titulação  ( ) Licenciado  

( ) Especialista  

( ) Mestre  

( ) Doutor  

Áreas de atuação*  

Ocupação atual  

Tema da monografia de especialização**  

Tema da dissertação de mestrado**  

Tema da tese de doutorado**  

Tipo de experiência (prática clínica, ensino ou outros): 

Trabalha ou já trabalhou com linguagens padronizadas de enfermagem? 

(  ) Sim     (  ) Não    Quais? 

Possui experiência no uso de 

diagnósticos de enfermagem?  

( ) Sim ( ) Não  

Tempo de experiência: 

Situação de uso da CIPE (prática clínica, ensino ou outros): 

Possui experiência no uso da CIPE?  

(  ) Sim ( ) Não  

Tempo de experiência: 

SITUAÇÃO COM A DOENÇA RENAL CRÔNICA (prática clínica, ensino ou 

outros) 

Realiza ou já realizou pesquisa sobre doença renal crônica? (  ) Sim   (  ) Não         

Já participou de cursos ou conferências sobre doença renal crônica? (  ) Sim   (  ) Não     
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APÊNDICE 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Participantes 

Enfermeiros peritos 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Enfermeiros peritos 

Título do Projeto: Subconjunto terminológico da CIPE® para pessoas com doença renal 

crônica em tratamento conservador 

Pesquisador Responsável: Harlon Menezes 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense. 

Telefone para contato do Pesquisador: (21) 99547-0635 

E-mail: harlonmenezes@hotmail.com 

Nome do voluntário:________________________________________________ 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa 

intitulada: Subconjunto terminológico da CIPE® para pessoas com doença renal crônica 

em tratamento conservador, que tem como objetivo geral: Desenvolver uma proposta de 

subconjunto terminológico da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE®) para pessoas com doença renal crônica em tratamento conservador, a partir do 

Modelo de Adaptação de Roy. Como objetivos específicos: Realizar validação de conteúdo 

por especialistas de um instrumento para avaliação de comportamento e avaliação de 

estímulos em pessoas com doença renal crônica em tratamento conservador; Validar 

enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem, propostos para o 

cuidado à pessoa doença renal crônica em tratamento conservador, quanto ao conteúdo e 

clínica; Propor um subconjunto terminológico da CIPE® para pessoas com doença renal 

crônica em tratamento conservador. 

Após ser esclarecido(a) sobre a pesquisa, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem 

realizadas sob a forma de questionários para a caracterização sociodemográfica, e um 

questionário estruturado com o interesse de conhecer sua opinião acerca das declarações de 

diagnósticos e intervenções de enfermagem que compõem o subconjunto terminológico 

CIPE®, elaborado com base na literatura atual sobre o assunto. 

Este questionário contém perguntas fechadas (objetivas) e abertas (discursivas) e será 

usado como base para realizar a análise dos dados para obtenção do resultado final da 

pesquisa. Você tem o direito de se recusar a responder perguntas que lhe causem 

constrangimento de qualquer natureza. A estimativa para a devolução das listas dos 

instrumentos e dos diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem que fará parte do 

subconjunto da CIPE® será entre 30 e 45 dias, informação que constará na carta-convite. 

Os questionários serão guardados por 5 (cinco) anos e destruídos após esse período. 

Todos os dados serão mantidos em total anonimato, de acordo com a Resolução 466/12, que 

trata de pesquisas em seres humanos e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito 

à comunidade científica, aos participantes da pesquisa e ao Estado.  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a 

responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição.  

Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Toda pesquisa 

realizada com seres humanos confere riscos aos mesmos em graus variados. Esta pesquisa 

terá como risco mínimo o risco psicológico referente ao constrangimento com relação à 

disponibilidade para responder a pesquisa. Para amenizar esse risco, o pesquisador buscará 
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esclarecer as etapas e referir sobre a disponibilidade, respeitando sua decisão, e, ainda, o risco 

de vazamento das informações coletadas, embora sejam tratadas com sigilo, anonimamente e 

permaneçam de posse do pesquisador, sem divulgação em mídias sociais. Para sanar 

quaisquer dúvidas acerca dos procedimentos relacionados com a pesquisa, poderão ser 

realizados contatos via e-mail para esclarecimentos, de forma individual e sigilosa. 

Os benefícios relacionados à sua participação voltam-se para a contribuição e o 

aperfeiçoamento da CIPE®, ou seja, um sistema criado e adotado por enfermeiros, que tem 

como objetivo desenvolver uma classificação que padronize diagnósticos, resultados e 

intervenções, para ser usado por profissionais de enfermagem.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá entrar 

em contato com os Comitês de Ética em Pesquisa dos seguintes hospitais: Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, Rua Marquês do Paraná 303, 4º andar, prédio 

anexo ao HUAP. - Niterói/RJ, Telefone: (21) 2629-9189, E-mail: etica@vm.uff.br: e do 

Hospital Universitário Pedro Ernesto/UERJ. Av. Vinte e Oito de Setembro, 77 Térreo - Vila 

Isabel - Cep 20551-030, TEL.: 21 2868-8253, E-mail: cep-hupe@uerj.br. 

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados 

divulgados em eventos e/ou revistas científicas.  

Consentimento  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo 

acima citado que li ou que foram lidas para mim. Eu discuti com o pesquisador Harlon França 

de Menezes, sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais 

são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados e as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no exercício de minha profissão nesta instituição. Eu receberei uma cópia deste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a outra ficará com o pesquisador 

responsável por esta pesquisa. Além disso, estou ciente de que eu e o pesquisador responsável 

deveremos rubricar todas as folhas desse TCLE e assinar na última folha.  

 

 ________________________________________________       Data:____/____/____  

Nome do participante da pesquisa  

 

________________________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa  

 

_________________________________________________  

Harlon França de Menezes  

Pesquisador Responsável                                                                 Data: ____/____/____ 
 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
mailto:cep-hupe@uerj.br
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APÊNDICE 4 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Participantes (Pacientes) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PESSOAS COM 

DOENÇA RENAL CRÔNICA  

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa denominada 

“Subconjunto Terminológico da CIPE para pessoas com doença renal crônica em tratamento 

conservador”, realizada no âmbito do Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em 

Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense e que diz respeito a uma tese de doutorado.  

1. OBJETIVO: O objetivo do estudo é desenvolver uma proposta de subconjunto 

terminológico da CIPE® para pessoas com doença renal crônica em tratamento conservador, a 

partir do Modelo de Adaptação de Roy. 

2. PROCEDIMENTOS: A sua participação consistirá em: participar da consulta de 

enfermagem e ser avaliado a respeito do seu estado de saúde, por meio de exame físico e 

anamnese registrados nos instrumentos de coleta de dados. 

3. POTENCIAIS RISCOS E BENEFÍCIOS: Toda pesquisa oferece algum tipo de 

risco. Nesta pesquisa, o risco pode ser avaliado como mínimo, isto é, para o participante, pode 

se apresentar de origem psicológica, intelectual e emocional, que são previsíveis. Os riscos 

envolvidos com as pessoas vivendo com doença renal crônica se voltarão à exposição de 

dados coletados durante a entrevista, exame físico e questões sobre a doença. Objetivando 

minimizar esses riscos, o participante tem a possibilidade do uso de codinome alfanumérico, 

assegurando o sigilo, como também serão asseguradas a guarda dos dados em local seguro e a 

divulgação dos resultados realizada de forma a não identificar os participantes. Além disso, o 

pesquisador minimizará desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para não 

responder questões constrangedoras, além da atenção aos sinais verbais e não verbais. Por 

outro lado, são esperados os seguintes benefícios da participação na pesquisa: a contribuição e 

o aperfeiçoamento da CIPE®, um sistema criado e adotado por enfermeiros europeus, que tem 

como objetivo desenvolver uma classificação que padronize diagnósticos, resultados e 

intervenções, para ser usado por profissionais de enfermagem. Sendo assim, o enfermeiro 

pode usar a CIPE® para traçar diagnósticos de enfermagem, os quais mostram as reais 

necessidades dos pacientes. Os diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem são 

essenciais para dar continuidade à assistência ao paciente e ajudar na comunicação entre os 

enfermeiros durante o cuidado às pessoas, já que se preocupa em descrever a reação do 

paciente diante da doença. 

4. GARANTIA DE SIGILO: Os dados da pesquisa serão publicados/divulgados em 

livros e revistas científicas. Asseguramos que a sua privacidade será respeitada e o seu nome 

ou qualquer informação que possa, de alguma forma, identificá-lo, será mantida em sigilo. O 

pesquisador responsável se compromete a manter os dados da pesquisa em arquivo, sob sua 

guarda e responsabilidade, por um período mínimo de 5 (cinco) anos após o término da 

pesquisa. 

5. LIBERDADE DE RECUSA: A sua participação neste estudo é voluntária e não é 

obrigatória. Você poderá se recusar a participar do estudo ou retirar seu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar justificar. Se desejar sair da pesquisa, você não sofrerá 

qualquer prejuízo.  
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6. CUSTOS, REMUNERAÇÃO E INDENIZAÇÃO: A participação neste estudo não 

terá custos adicionais para você. Também não haverá qualquer tipo de pagamento devido à 

sua participação no estudo. Fica garantida indenização em casos de danos comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa, nos termos da lei.  

 7. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS, CRÍTICAS, SUGESTÕES E 

RECLAMAÇÕES: Você receberá uma via deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e a outra ficará com o pesquisador. Caso você concorde em participar, as 

páginas serão rubricadas e a última página será assinada por você e pelo pesquisador. O 

pesquisador garante a você livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais 

sobre o estudo e suas consequências. Você poderá ter acesso ao pesquisador Harlon França de 

Menezes pelo telefone (21) 99547-0635 ou pelo e-mail: harlonmenezes@hotmail.com. Se 

você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá entrar em contato 

com os Comitês de Ética em Pesquisa dos seguintes hospitais: Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, Rua Marquês do Paraná 303, 4º andar, prédio 

anexo ao HUAP. – Niterói/RJ, 

Telefone: (21) 2629-9189, E-mail: etica@vm.uff.br; e do Hospital Universitário Pedro 

Ernesto/UERJ. Av. Vinte e Oito de Setembro, 77 Térreo - Vila Isabel - Cep 20551-030, TEL.: 

21 2868-8253, E-mail: cep-hupe@uerj.br. 

 

 

CONSENTIMENTO 

 

Eu, ________________________________________ li e concordo em participar da pesquisa. 

 

Assinatura do(a) participante Data: ___/___/_____ 

 

 

Eu, ________________________________________, obtive de forma apropriada e 

voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do(a) participante da pesquisa. 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a) Data: ___/___/_____ 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
mailto:cep-hupe@uerj.br
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APÊNDICE 5 – Instrumento para coleta de dados na etapa da validação clínica 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Nome: _______________________________________________________ Sexo:  M □   F □ 

Prontuário: _________________  Data de nascimento: _____/_____/_____  Idade: 

_________ 

Endereço: 

_____________________________________________________________________ 

CEP: _______________________     Nº __________               Bairro: 

_____________________  

Data da Consulta: ___/___/___   

Telefone para contato: _________________________________ 

 

MODO DE FUNÇÃO NA VIDA REAL 

Estado Civil: □Solteiro □Casado □Viúvo □Divorciado  □Outro 

Escolaridade:  _____________   

Situação empregatícia:  □Empregado  □Desempregado  □Afastado   □Aposentado □Outro 

Ocupação:      

Situação previdenciária: □Regular □Irregular 

Moradia:  □Própria □Alugada 

Sua renda familiar é adequada para sua manutenção? □Sim    □Não  

Barreiras arquitetônicas: □ Não    □ Sim  Descreva:  

Hobbies:    

 

MODO INTERDEPENDÊNCIA 

Quem mais ajuda no seu tratamento?    

Com quem vive?  □Cônjuge  □Filhos  □Pais  □Irmãos  □Outros 

Sente solidão? □Não □Sim    

Tem dificuldades na interação familiar?  □Não □Sim    

Tem dificuldades na interação social?  □Não □Sim    

Nome do acompanhante:    Idade:    anos  Vínculo:    

Escolaridade do acompanhante:    Regime de acompanhamento:   □12h  □24h  

 

MODO AUTOCONCEITO 

Diagnóstico médico principal:    

Diagnóstico médico secundário:    

Possui conhecimento do diagnóstico médico?     □Sim       □Não       □Parcial 

Qual a sua expectativa em relação a esta internação?    

Tem alguma preocupação no momento? □Não   □Sim  Descreva:    

Alergias: □Não    □Sim A quê?    

Descreva a reação:     

Tem vida sexual ativa? □Não  □Sim   

Teve alteração da vida sexual no decorrer da doença? □Não  □Sim  Qual?   

Antecedentes de internação / CTI:    Data:   / /  

Antecedentes cirúrgicos:   Data:   / /  

Medicações em uso: 

 

Nome / Dose 

 

Frequência 

 

Última dose    
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Sabe a indicação de cada medicação?  □Não □Sim    

Usa as medicações corretamente? □Sim  □Não    

Faz acompanhamento médico periódico?  □Não  □Sim  Tipo:    

Tem alguma religião ou crença? □Não  □Sim  Qual?    

Houve mudança(s) no seu estilo de vida após o surgimento do seu problema de saúde? □Não  

□Sim Qual(Quais)?    

Você está satisfeito com sua aparência? □Sim  □Não  

Que tipo de pessoa você é? □Ansiosa   □Deprimida     □Otimista        □Pessimista   □ Irritada     

□Introspectiva     □Eufórica                □Angustiada      □Frustrada                 □Insegura         

 □Triste        □Nervosa □Disposta   □Outro           

 

MODO FISIOLÓGICO 

FUNÇÃO NEUROLÓGICA 

Consciência:  □Alerta  □Sonolento   □Letárgico  □Orientado 

  

Atenção:  □Íntegra  □Alterada       Memória:  □Íntegra  □Alterada  

Fala:   □Normal   □ Alterada    

Comportamento:   □Cooperativo  □Combativo / Agressivo  □Passivo 

Estado emocional:   □Deprimido     □Triste   □Irritado      □Alegre     □Eufórico 

 □Ansioso □Calmo   □Evasivo    □Impaciente   □Retraído  □Tranquilo 

 □Outro:       

Apresenta: □Cefaleia □Enxaqueca   □Tontura  □Desmaios □Labirintite 

Etilismo:  □Não □Sim       Drogas ilícitas:  □Não  □Sim Tipo:     

OXIGENAÇÃO  

Sinais Vitais: TAx  °C  FC   bpm  FR   irpm  PA /  

mmHg 

SpO2: ____% 

Alteração cardíaca:  □Não  □Sim  Qual?    

Alteração respiratória: □Não    □Sim Qual?    

Hipertensão:  □Não  □Sim 

Perfusão capilar: □Preservada    □Alterada  Localização:     

Anemia:  □Não  □Sim  Tabagismo:  □Não □Sim   

Hemotransfusão: □Não  □Sim Quando:    

SENTIDOS 

Audição: □Íntegra □Alterada   Usa aparelho auditivo?  □Não

 □Sim 

Visão: □Íntegra  □Alterada   Usa lentes corretivas?    □Não

 □Sim 

Desconforto / Dor. Local:    EVA:    

Desconforto / Dor. Local:    EVA:    

Desconforto / Dor. Local:    EVA:    

Frequência:     Tipo:   Duração:    

Fatores desencadeantes:    

Formas de alívio:    

Sintomas associados:    

Expressão facial no momento: □Contraída □Tranquila □Sorridente □Chorosa □Outra:     

NUTRIÇÃO 
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Alteração gastrointestinal: □Não  □Sim Qual?    

Diabetes: □Não  □Sim □Tipo I □Tipo II  Outros problemas endócrinos:    

Xerostomia: □Não  □Sim 

Apetite: □Preservado  □Alterado    

Número de refeições por dia:   Restrições alimentares / Dieta:    

Ingesta hídrica adequada?  □Sim   □Não    

Peso corporal nos últimos 6 meses: □Sem alteração □Engordou  □Emagreceu  Quanto?   kg 

Medidas antropométricas: Peso:  kg  Altura:  cm 

Prótese dentária?  □Não   □Sim Qual?    

Dificuldades para mastigação? □Não   □Sim    

PROTEÇÃO 

Pele:  □Íntegra □Alterada    

Pele seca: □Não □Sim Descrição / Localização:    

Lesões:  □Não □Sim Descrição / Localização:    

Calosidade nos pés: □Não □Sim  Descrição / Localização:    

Dermatites:  □Não  □Sim Descrição / Localização:    

Edema:  □Não  □Sim  Descrição / Localização:    

Outros:  □Não  □ Sim  Descrição / Localização:    

Unhas:  □Íntegras  □Onicocriptose  □Onicomicose  □Paroníquia  □Micose 

interdigital  

Descrição / Localização:    

Varicosidade: □Não  □Sim Local:     

Higiene corporal: □Adequada □Precária   

Higiene oral: □Adequada □Precária Quantas vezes ao dia?     

ELIMINAÇÃO VESICAL 

Alteração renal: □Não  □Sim  Qual?    

Possui sensação?  □Sim        □Não Descreva:     

Possui controle?   □Sim      □Não □Urgência □Urgeincontinência      

Realiza manobras para esvaziamento?   □Não  □Sim Descreva:     

Dispositivos:  □Fralda   □Coletor  □Marreco / Comadre  □Outro  Descreva:     

Infecção urinária:  □Não □Sim  Quantas vezes   Último tratamento:   /  /  

Aspecto da urina:  □Normal  □Alterada Descreva:    Odor:  □Normal 

 □Fétido 

INTESTINAL 

Possui sensação? □Sim  □Não Descreva:    

Possui controle?  □Sim  □Não  □Urgência  □Urgeincontinência   

Hábito intestinal:    Última evacuação:  / /  

Característica:  □Moldadas □Pastosas □Fecalitos □Ressecadas 

Esforço ao evacuar: □Não □Sim Sensação de esvaziamento incompleto:  □Não 

 □Sim   

Estímulo: □Não  □Sim □Dieta laxativa  □Massagens abdominais □Dígito-anal  □Extração 

manual 

Supositório: □Não  □Sim Laxante: □Não   □Sim  Qual? / frequência:     

Enema:  □Não  □Sim  Qual?/  frequência:    

Abdome: □Plano globoso  □Timpânico  □Flácido  □Tenso   □Normotenso  □Dor à 

palpação 

Complicações: □Fissura anal  □Hemorroida  □Outra:    

ATIVIDADE E REPOUSO 

Comer □Independente □Dependente         

Aprontar-se       □Independente □Dependente         
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Banho □Independente □Dependente    

      

Vestir parte superior do corpo  □Independente □Dependente         

Vestir parte inferior do corpo    □Independente □Dependente         

Toalete □Independente □Dependente         

Mobilidade □Independente □Dependente         

Transferência □Independente □Dependente         

Locomoção 

Escadas: □Independente □Dependente         

Marcha:  □Domiciliar  □Comunitária □Sem auxílio  

Auxílio-locomoção: □Andador  □Bengalas   □Muletas Axilares  □Outros:    

□Cadeira de rodas  □Acamado  Uso de órtese e palmilhas?  □Não      □Sim Tipo:    

Deformidade?  □Não  □Sim     Descrição / Localização:    

Presença de rigidez matinal: □Não  □Sim 

Tem algum problema para dormir?  □Não  □Sim  Descreva:    

 

Rio de Janeiro,  / /  Hora: ____h 

_______________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Enfermeiro 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2 – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

 


