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RESUMO 

Introdução: Tromboembolismo venoso é uma complicação para pacientes oncológicos 

associada à elevada morbimortalidade e com tratamento complexo. A assistência de 

enfermagem é primordial para sua prevenção, identificação precoce e tratamento dessa 

complicação. O registro das atividades de enfermagem é importante para o compartilhamento 

do cuidado com os demais membros da equipe de saúde. A Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem (CIPE®) emerge como um meio para o raciocínio clínico e a 

documentação de dados da Enfermagem. Objetivos: O objetivo geral desta pesquisa é propor 

um subconjunto terminológico CIPE® para pessoas com tromboembolismo venoso associado 

a câncer. Os objetivos específicos são: 1. Elaborar um conjunto de diagnósticos, intervenções 

e resultados de enfermagem CIPE® para pacientes com tromboembolismo venoso associado 

ao câncer, com base na literatura científica e na prática profissional. 2. Propor novos 

diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem para pacientes com tromboembolismo 

venoso associado a câncer utilizando os termos constantes na CIPE® versão 2017. 3. Validar 

o conjunto de declarações de diagnósticos e intervenções junto a enfermeiros peritos. 

Metodologia: Pesquisa metodológica para desenvolvimento e validação de conteúdo de um 

subconjunto terminológico CIPE® para pacientes com tromboembolismo venoso associado a 

câncer. A pesquisa foi realizada em um hospital especializado no tratamento de câncer no Rio 

de Janeiro e os participantes foram 34 enfermeiros. O estudo desenvolveu-se em quatro 

etapas: revisão integrativa da literatura por meio de busca de artigos em seis bases de dados 

para embasamento na construção dos enunciados pertinentes de diagnóstico e intervenção de 

enfermagem; mapeamento cruzado e construção de diagnósticos e intervenções de 

enfermagem, com base no Modelo de Sete Eixos, segundo a CIPE® versão 2017; construção 

do subconjunto terminológico CIPE®, conforme as Necessidades Humanas Básicas 

postuladas no referencial conceitual de Wanda Horta; validação de conteúdo das declarações 

de diagnósticos e intervenções de enfermagem CIPE®, baseada na opinião de enfermeiros 

peritos. Resultados: 67 artigos foram incluídos na revisão de literatura. Foram formulados 37 

diagnósticos de enfermagem, contemplando 18 Necessidades Humanas Básicas, sendo 11 

necessidades psicobiológicas e 07 psicossociais. Três (8,1%) diagnósticos de enfermagem não 

foram validados: Dor aguda em tórax; Percepção sensorial periférica, alta e Inflamação. Com 

relação às intervenções de enfermagem, apenas os grupos de intervenções para os 

diagnósticos Percepção sensorial periférica, alta e Inflamação não foram validados. 

Conclusão: O Subconjunto Terminológico CIPE®, após ajustes finais, contém 31 

diagnósticos de enfermagem, sendo quatro sugeridos para constar como conceitos pré-

coordenados na CIPE®: Edema periférico, unilateral; Edema periférico, crônico; Saturação de 

oxigênio no sangue, baixa e Conhecimento sobre regime terapêutico, baixo. Sugere-se a 

validação clínica dos diagnósticos, das intervenções de enfermagem, além da submissão dos 
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quatro diagnósticos elaborados ao Conselho Internacional de Enfermeiras. Este subconjunto 

de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem facilitará aos enfermeiros a 

elaboração de planos de cuidado individualizados, otimizando o tempo disponível junto ao 

paciente durante o cuidado, oferecendo uma prática baseada em evidências ao paciente com 

tromboembolismo venoso associado ao câncer e aumentando a visibilidade do processo de 

trabalho do enfermeiro diante da equipe de saúde. 

 

Descritores: Enfermagem oncológica; Tromboembolia venosa; Terminologia padronizada em 

enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Venous thromboembolism (VTE) is a complication for oncology patients 

associated with high morbidity and mortality and with complex treatment. Nursing care is 

paramount for prevention, early identification and treatment of this complication. The 

registration of nursing activities is important for the sharing of care with the other members of 

the health team. The International Classification of Nursing Practice (ICNP®) emerges as a 

medium that provides standardized terminology for clinical reasoning and documentation of 

nursing data. Objectives: The main of this study is to propose a ICNP® terminology subset. 

The specific mains are: 1. Develop a set of ICNP nursing diagnoses, interventions and 

outcomes for patients with venous thromboembolism associated with cancer, based on 

scientific literature and professional practice. 2. Propose new diagnoses, interventions and 

nursing outcomes for patients with venous thromboembolism associated with cancer using the 

terms stated in ICNP® version 2017. 3. Validate the set of diagnostic statements and 

interventions with expert nurses. Methodology: Methodological research for the development 

and validation of content of a ICNP® terminology subset for patients with venous 

thromboembolism associated with cancer. The research was developed in a hospital 

specialized in the treatment of cancer in Rio de Janeiro and the participants were 34 nurses. 

The study was developed in four stages: integrative literature review through the search of 

articles in six databases to support the construction of pertinent nursing diagnosis and 

intervention statements; cross-mapping and construction of nursing diagnoses and 

interventions, based on the Seven Axes Model, according to ICNP® version 2017; 

construction of the ICNP® terminology subset, distributed according to the Basic Human 

Needs postulated in the conceptual framework of Wanda Horta; content validation of ICNP® 

nursing diagnosis and intervention statements. Results: 67 articles were included in the 

literature review. A total of 37 nursing diagnoses were formulated, including 18 Basic Human 

Needs, 11 psychobiological needs and 07 psychosocial needs. Three (8.1%) diagnoses were 

not validated by the experts: Acute chest pain, High peripheral sensory perception and 

Inflammation. Regarding the applicability of nursing interventions, only the groups of 

interventions for the diagnoses High peripheral sensory perception and Inflammation were not 

validated. Conclusion: The ICNP® Terminology Subcommittee, at the end, has 31 nursing 

diagnoses, four of which are suggested to be included as pre-coordinated concepts in ICNP®: 

Unilateral peripheral edema; Chronic peripheral edema; Saturation of oxygen in the blood, 

low and Knowledge about therapeutic regimen, low. It is suggested the clinical validation of 

nursing diagnoses and interventions, as well as the submission of the four diagnoses prepared 

to the International Council of Nurses. It is hoped that, from the elaboration of this subset of 
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statements of diagnosis and nursing interventions, nurses can elaborate individualized care 

plans, optimizing the time available to the patient during care, offering an evidence-based 

practice to the patient with thromboembolism associated with cancer and increasing the 

visibility of the nurses' work process in front of the health team. 

 

Keywords: Oncology nursing; Venous thromboembolism; Standardized terminology in 

nursing; Nursing Diagnosis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014) divulgou que, em 2012, ocorreram 38 

milhões de mortes no mundo devido a doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

principalmente doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias. No Brasil, 

seguindo a tendência mundial, as DCNT constituem o problema de saúde de maior magnitude 

e correspondem a 72% das causas de mortes, sendo 16,3% associadas a neoplasias malignas 

(BRASIL, 2011).  

 De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA, 

2015), a OMS identificou 14,1 milhões de casos novos de câncer e um total de 8,2 milhões de 

mortes pela doença, em todo o mundo, em 2012. O número estimado de novos casos de 

câncer no Brasil para 2016 e 2017 foi de aproximadamente 596 mil, incluindo os casos de 

pele não melanoma. Trata-se da segunda causa de morte por doenças no Brasil.  

 Uma vez que o paciente é diagnosticado com uma neoplasia maligna, há uma série de 

situações potenciais para causar o aumento da morbidade desse sujeito. Tais situações podem 

ser consideradas como: consequência do tratamento, possíveis complicações ou ainda a 

própria progressão da doença. Dentre as muitas complicações a que este indivíduo está 

exposto, existe o tromboembolismo venoso (TEV).  

 O câncer é uma condição clínica que está fortemente associada ao TEV porque a 

neoplasia induz a hipercoagulabilidade sanguínea (ARAÚJO, 2013). Farge (2013) evidencia 

uma prevalência de 20% de TEV em pacientes com câncer, sendo esta comorbidade a segunda 

causa de morte em pacientes oncológicos. Está também associada a uma piora significativa da 

sobrevida desses indivíduos, secundária a eventos recorrentes e complicações hemorrágicas.  

 O TEV refere-se, principalmente, a duas condições clínicas diferentes, porém 

relacionadas: a trombose venosa profunda (TVP) e a embolia pulmonar (ARAÚJO, 2013). 

Tosone (2012) considera como trombose venosa profunda os depósitos intravasculares 
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compostos de plaquetas, hemácias e fibrina alojados em veias profundas. Esses depósitos 

tendem a ocorrer em áreas de baixo ou irregular fluxo sanguíneo. Uma vez estabilizado, esse 

trombo pode romper espontaneamente, se organizar, persistir como uma obstrução ou 

recanalizar. A embolia pulmonar consiste na migração do trombo para um ramo de uma das 

artérias pulmonares, obstruindo parcial ou totalmente o fluxo sanguíneo pulmonar e podendo 

levar o paciente a um choque cardiogênico (VOLPE, 2010). 

 A ocorrência da embolia pulmonar é uma situação clínica comum, de alta prevalência 

relativa em faixas mais altas de idade e em ambiente hospitalar. A trombose venosa profunda 

é uma urgência clínica, pois, se não tratada, pode evoluir para embolia pulmonar aguda, 

quadro que corresponde a uma emergência clínica, com alta morbimortalidade (DALIO, 

2011). O diagnóstico correto e o tratamento imediato fazem diferença na mortalidade.  

A morte por embolia pulmonar não é comum quando é instituído tratamento para 

prevenir a recorrência imediata. A terapia com anticoagulantes e trombolíticos oferece risco 

aos pacientes e exige cuidados específicos. O tratamento prolonga-se bem além do processo 

inicial e mesmo depois de desaparecerem os efeitos ostensivos (TERRA-FILHO, 2010). 

O tratamento do paciente portador de neoplasia que apresentou um episódio de 

tromboembolismo é desafiador devido ao risco aumentado de trombose recorrente e também 

de sangramento durante tratamento com terapia anticoagulante, seja por alteração 

hemostática, seja por tratamento antineoplásico concomitante. Após ocorrer este evento, o 

paciente com câncer tem mais riscos para recorrência de TEV, hemorragias, morbidades, 

internações hospitalares e óbito. Por essa razão, compreende-se que o desenvolvimento de 

TEV traz consigo um alto risco para complicações, com desfechos hemorrágicos ou 

tromboses recorrentes (AGNELLI, 2011; TORRES, 2015).   

Portanto, o foco das ações deve ser a prevenção dos eventos tromboembólicos, o que 

impactaria principalmente na diminuição da morbimortalidade da doença, arrefecendo custos 
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aos serviços de saúde e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. O profissional de 

enfermagem dentro da equipe de saúde é primordial para prevenção, identificação precoce, 

tratamento a curto e a longo prazo e cuidados paliativos. Destaca-se a importância de 

promover educação em saúde para os pacientes e seus cuidadores, tanto para prevenção 

quanto tratamento de TEV (ALGAHTANI, 2013).   

Para que o cuidado ao paciente acometido pelo câncer e pelo TEV seja efetivo, é 

fundamental a assistência interprofissional em todo o processo, a fim de valorizar as múltiplas 

dimensões inerentes ao ser humano. Araújo (2017) destaca que a interprofissionalidade 

vincula-se à noção do trabalho em equipe, marcado pela reflexão sobre os papéis 

profissionais, a resolução de problemas e a negociação nos processos decisórios, a partir da 

construção de conhecimentos, de forma dialógica e com respeito às singularidades e 

diferenças dos diversos núcleos de saberes e práticas profissionais.  

Nesse contexto de interprofissionalidade, o registro efetivo das atividades 

desenvolvidas pela equipe de enfermagem é importante para o compartilhamento do cuidado 

com os demais membros da equipe, gerando também visibilidade às ações desenvolvidas 

pelos profissionais da categoria (CASTRO, 2015). 

Para garantir uma assistência de enfermagem de qualidade e segura, com ações 

embasadas por metodologia científica, o Processo de Enfermagem (PE) deve ser 

implementado. Para Wanda Horta (1979), o mesmo corresponde a “um conjunto de ações 

sistematizadas e inter-relacionadas que são executadas segundo um determinado modo de 

pensar, visando a assistência ao ser humano”. 

Garcia (2015) define Processo de Enfermagem como  

(...) um instrumento metodológico que possibilita ao profissional identificar, 

compreender, descrever, explicar e/ou predizer como a clientela responde aos 

problemas de saúde ou aos processos vitais, e determinar que aspectos dessas 

respostas exigem uma intervenção profissional de enfermagem. 
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A mesma autora diferencia Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e 

Processo de Enfermagem. Enquanto o primeiro organiza o trabalho profissional quanto a 

método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de 

Enfermagem, o segundo define as necessidades, orienta o cuidado e documenta os resultados 

obtidos com a ação/intervenção executada. Ressalta-se que o Conselho Federal de 

Enfermagem exige que o Processo de Enfermagem seja realizado, de modo deliberado e 

sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 

profissional de enfermagem e que deve ser pautado por uma Teoria de Enfermagem 

(BRASIL, 2009). 

Dentre os instrumentos tecnológicos aplicados na prática para a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem, existem os sistemas de classificação de enfermagem, os quais 

fornecem uma terminologia própria e uma linguagem padronizada a ser utilizada pelos 

profissionais de enfermagem.  

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) é um dos 

sistemas de classificação de enfermagem mais utilizados e emerge como um meio que auxilia 

o raciocínio e a tomada de decisão clínica, promove a comunicação dos enfermeiros entre si e 

com outros profissionais de saúde e favorece a documentação da prática profissional, fato 

necessário tanto para a avaliação quanto para a visibilidade da contribuição da Enfermagem à 

saúde (GARCIA, 2016). 

Para otimizar a utilização da CIPE®, com intuito de tornar-se uma referência de fácil 

acesso ao profissional de enfermagem em seu contexto profissional, o Conselho Internacional 

de Enfermeiras sugere a elaboração de catálogos específicos. Entre os tipos de catálogos 

possíveis, há os Subconjuntos Terminológicos, os quais contêm enunciados de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem direcionados para uma determinada área de cuidado 

(GARCIA, 2016; CASTRO, 2015). 
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Castro (2015) destaca que os subconjuntos são instrumentos importantes de referência 

para a documentação sistemática dos cuidados prestados, contribuindo para uma prática 

baseada em evidências e um rigor cada vez maior do exercício profissional, além de serem 

importantes para uma reflexão crítica acerca da prática de enfermagem. 

Tendo em vista a finalidade dessa pesquisa, que é a de promover a prática 

sistematizada da Enfermagem a pacientes oncológicos, a questão orientadora é: Quais 

diagnósticos e intervenções de enfermagem são úteis à assistência de enfermagem a pacientes 

com tromboembolismo venoso associado a câncer? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral:  

Propor um subconjunto terminológico CIPE® para pacientes com tromboembolismo venoso 

associado a câncer. 

1.1.2 Objetivos específicos:  

- Elaborar um conjunto de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem CIPE para 

pacientes com tromboembolismo venoso associado ao câncer, com base na literatura científica 

e na prática profissional. 

-Propor novos diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem para pacientes com 

tromboembolismo venoso associado a câncer utilizando os termos constantes na CIPE® 

versão 2017. 

- Validar o conjunto de declarações de diagnóstico e intervenções junto a enfermeiros peritos.  
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1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

O tromboembolismo venoso é uma complicação clínica importante para pacientes 

acometidos por neoplasias malignas. Essa comorbidade clínica se caracteriza como uma 

condição crônica e incapacitante que gera consequências físicas, psicológicas e sociais na vida 

das pacientes (NICE, 2012). 

Este estudo se justifica pela premissa de que, uma vez que a relação do câncer com os 

eventos tromboembólicos é notoriamente definida, cabe aos enfermeiros oncologistas utilizar 

conhecimento técnico-científico atualizado sobre os diferentes fatores de risco para trombose, 

além de cuidados para prevenção, tratamento e recuperação dessa morbidade, relacionando-os 

com a condição clínica e terapêutica instituída pela equipe interdisciplinar. Verifica-se na 

literatura uma lacuna em relação ao registro dos diagnósticos e intervenções de enfermagem 

para essa clientela específica. A formulação de um subconjunto terminológico com temática 

atualizada disponibiliza para a equipe de enfermagem um instrumento de trabalho que facilita 

que o paciente receba intervenções apropriadas e no momento adequado (VIALE, 2005). 

Esse estudo se mostra relevante para a assistência ao fornecer uma base consistente para 

documentação da prática da enfermagem e facilitar o processo gerencial com fornecimento de 

dados para tomadas de decisão no dia a dia e para a segurança do paciente (GARCIA, 2017). 

Também é considerável para o ensino, uma vez que facilita o entendimento dos 

conceitos da prática da enfermagem, permitindo compreender sobre a implementação de 

teorias de enfermagem, do Processo de Enfermagem e dos sistemas de classificação da 

categoria. 

O estudo é relevante para a pesquisa ao propiciar um conjunto de dados que subsidiem 

estudos na área e uma revisão sobre a temática. Insere-se como produção científica no Grupo 

Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa em Oncologia (GIEPO), da Escola de Enfermagem 
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Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense. Seu desenvolvimento estimula 

a discussão, o ensino e a pesquisa juntamente ao Grupo de Estudos.  

Destaca-se a importância da construção de Catálogos CIPE® como um dos elementos 

de sustentação do “Ciclo de vida da terminologia”. O Conselho Internacional de Enfermeiras 

explica que o Programa CIPE® envolve três componentes – pesquisa e desenvolvimento; 

manutenção e operações; disseminação e educação – os quais, atuam de modo articulado para 

o desenvolvimento e fortalecimento da terminologia (GARCIA, 2017). 

No componente Pesquisa e Desenvolvimento, os estudos sobre a CIPE® envolvem a 

validação de conceitos, abrangência e ampliação de seu conteúdo, análises semânticas, 

aplicação e utilidade prática, entre outros. A construção e o uso de Catálogos CIPE® têm o 

potencial de contribuir para a expansão do uso da CIPE® no âmbito mundial, uma vez que 

permitem focalizar as variações culturais e linguísticas, locais, regionais e nacionais e 

facilitam o intercâmbio de dados entre populações, ambientes de prestação de cuidado, 

linguagens e lugares geográficos distintos (GARCIA, 2017). Portanto, os dados e as 

informações resultantes dessa pesquisa podem ser usados para a ampliação da CIPE®. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 TROMBOEMBOLISMO VENOSO ASSOCIADO A CÂNCER 

 

Portadores de câncer têm seis vezes mais chance de desenvolver TEV do que pacientes 

sem essa patologia. Essa predisposição ocorre devido a variados aspectos, os quais podem 

estar relacionados ao estado de hipercoagulabilidade induzido pela própria patologia, como 

também às terapias e às intervenções durante o tratamento do câncer (MCLENON, 2012; 

NICE, 2012).  

Em 1856, Rudolf Virchow postulou os três principais critérios para a formação de 

trombos: estase sanguínea, hipercoagulação e lesão da parede vascular, constituindo-se então 

a Tríade de Virchow. Pacientes com câncer tem uma predisposição ímpar para o 

desenvolvimento desses três critérios. A Tríade continua servindo como conceito unificado 

para o desenvolvimento de TEV, entretanto considera-se importante a interação entre os 

componentes da tríade com os riscos próprios/adquiridos do paciente (TOSONE, 2012).  

A hipercoagulabilidade sanguínea é induzida pelas células malignas por meio de 

diversos mecanismos: liberação de substâncias procoagulantes, citocinas proinflamatórias e 

proangiogênicas; desenvolvimento de atividade fibrinolítica e proagregante; e atuação 

diretamente no endotélio vascular e nas células sanguíneas causando aumento da adesão entre 

as células (ARAUJO, 2013; FILHO, 2011; TABAK, 2011; INCA, 2008).  

Alguns quimioterápicos também geram estado de hipercoagulabilidade e, portanto, o 

paciente se torna mais vulnerável à ocorrência de tromboembolismo venoso durante o regime 

de quimioterapia ou com hormonioterapia no seguimento do tratamento (TORRES, 2015).  
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A condição de estase sanguínea ocorre devido à doença, com prejuízo do fluxo 

sanguíneo pelo tumor, ou ao tratamento. Fadiga associada a anemia ou radioterapia, 

hipercelularidade, repouso no leito durante período perioperatório ou restrições para 

mobilização por compressão medular  podem ser citadas como algumas das causas. O dano do 

endotélio vascular pode ocorrer devido ao tumor em si ou por procedimentos invasivos 

realizados no curso do tratamento, como a inserção de cateter venoso central e pela agressão 

provocada pelos quimioterápicos (ARAUJO, 2013; TABAK, 2011). 

Heit (2016) e Torres (2015) reforçam que algumas localizações tumorais como 

pâncreas, cérebro, próstata, pulmão e gastrointestinal têm associação com o estado 

protrombótico. Haddad (2014) e Ashrani (2016) sugerem que a incidência de trombose 

aumenta em casos de câncer em estadiamento avançado.  

Hill (2010) e o National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2012) 

corroboram ao afirmar que todo paciente deve ser investigado quanto aos fatores de risco de 

trombose, possibilitando a implementação de medidas profiláticas adequadas.   

Tabak (2011) apresenta um modelo para avaliação de risco de trombose venosa 

profunda em pacientes com câncer em que cinco fatores de risco independentes são avaliados, 

possibilitando prever o risco de ocorrência de TVP em baixo, intermediário ou elevado. Os 

fatores de risco são: o local do câncer, a contagem de plaquetas pré quimioterapia, a contagem 

de leucócitos pré quimioterapia, os níveis de hemoglobina ou o uso de fatores de crescimento 

eritropoiéticos e o índice de massa corpórea. A partir do escore obtido, a equipe de saúde pode 

implementar um cuidado individualizado e mais atento para a prevenção e/ou investigação 

dessa comorbidade.  

Além dos fatores independentes utilizados para a avaliação de risco nesse modelo, uma 

série de outros fatores podem estar associados (TABAK, 2011). A equipe de enfermagem deve 

monitorar rigorosamente aqueles pacientes com predisposição a lentificação do retorno 
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venoso, como: imobilização prolongada, veias varicosas, lesão raquimedular, trombocitose, 

doença vascular, uso de cateteres venosos centrais, cardiopatia, diabetes mellitus, idade 

avançada, pós-operatórios, obesidade, tabagismo, desidratação, gravidez e câncer (HEIT, 

2016; HILL, 2010; SILVA, 2010; NETTO, 2010; FINDLAY, 2010). 

Segundo Findlay (2010), aproximadamente metade dos casos são assintomáticos. As 

manifestações clínicas da TVP podem ser inespecíficas e estão relacionadas com a extensão 

dos trombos e com as veias acometidas. Os sinais e sintomas podem se desenvolver em 

alguns dias ou rapidamente em algumas horas. Eles são consequência da obstrução venosa 

local e da inflamação secundária ao processo trombótico. 

Apesar da variabilidade, os sinais e sintomas clássicos devem ser investigados: edema, 

empastamento muscular, rubor ou descoloração da área acometida, calor, dor e dilatação das 

veias superficiais. A dor, que usualmente ocorre mais adiante, é produzida pela inflamação da 

parede venosa e pode ser detectada pela palpação suave do membro afetado. O sinal de 

Homans não é específico para a TVP porque pode ser provocado em qualquer condição 

dolorosa da panturrilha. Em geral, a dor é aliviada com a elevação do membro e aumenta ao 

ficar em pé ou caminhar (MEETOO, 2010). 

Brandão (2013) e Tosone (2012) afirmam que apenas as manifestações clínicas não 

servem para o diagnóstico definitivo de TEV, uma vez que podem refletir outro processo 

patológico, como celulites, linfangites, síndrome nefrótica e insuficiência cardíaca congestiva.  

Métodos de imagem são necessários para confirmação do caso. Tradicionalmente, a 

venografia era considerada o “padrão-ouro”, porém trata-se de um procedimento invasivo 

com diversos riscos adicionais ao paciente. Atualmente, o teste que vem sendo utilizado é a 

ultrassonografia venosa, a qual apresenta 97% de sensibilidade e nenhum risco ao paciente 

(CHEN, 2015). 
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A terapia anticoagulante é o principal método para tratar e prevenir o TEV agudo. A 

heparina é usada para evitar a extensão do trombo, a formação de êmbolos e a ocorrência de 

trombos recorrentes, mas não tem efeito sobre aqueles já existentes. A droga de escolha para o 

tratamento é a heparina de baixo peso molecular (HBPM), subcutânea, pois esta droga está 

associada a uma sobrevida maior em três meses quando comparada à heparina não fracionada 

e possui meia vida mais longa do que a não fracionada. Também está associada a menos 

complicações hemorrágicas e riscos menores da trombocitopenia induzida por heparina não 

fracionada. Para uso prolongado, a HBPM também é mais eficaz do que os cumarínicos e os 

novos anticoagulantes orais (NOACS), pois reduz o risco de episódios recorrentes em 52%, 

além de possuir menor risco de complicações hemorrágicas (KEARON, 2016; TABAK, 2011; 

AGNELLI, 2011). 

Como o paciente com câncer tem risco aumentado para trombose recorrente, a 

profilaxia secundária é fator de grande importância. O período de manutenção desta profilaxia 

é alvo de discussão e, conforme recomendações atuais, deve ser mantido por um período de 

três meses. Caso haja baixo risco de hemorragia e o câncer persistir, o tratamento 

anticoagulante deve ser mantido indefinidamente, ou até o câncer ser resolvido (KEARON, 

2016). 

O enfermeiro possui o importante papel de fornecer suporte a estes pacientes em 

terapia anticoagulante por tempo prolongado através da instrução sobre o medicamento, a 

identificação e prevenção de efeitos adversos, as medidas para redução do risco de trombose 

recorrente e instrução sobre a forma de administração das drogas (NICE, 2012). 

Em relação à terapêutica não farmacológica, Liu (2015) e Tosone (2012) afirmam 

que o repouso no leito já não se faz necessário, uma vez que a terapia farmacológica tenha 

sido iniciada. A mobilização precoce e o uso de meia de compressão resultam em diminuição 
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da dor e do edema sem aumentar a incidência de tromboembolismo pulmonar ou progressão 

da TVP. 

Outros cuidados que a equipe de enfermagem deve estar atenta referem-se à elevação 

dos membros inferiores quando ele estiver em repouso no leito, além da realização de 

exercícios ativos e passivos com a perna, facilitando o retorno venoso (SMELTZER, 2009). 

O uso de meia de compressão não é mais recomendado para a prevenção da 

síndrome pós-trombótica, segundo a nova diretriz da American College of 

Chest Physicians (ACCP). Ela deve ser usada apenas para controle de sintomas, agudos ou 

crônicos,  já existentes (KEARON, 2016). 

Métodos efetivos para prevenção de TEV existem e devem ser implementados de 

acordo com o risco que o paciente apresente. As intervenções de enfermagem, incluindo os 

métodos mecânicos de profilaxia e a mobilização precoce após cirurgia, são adjuntos 

importantes à farmacoprofilaxia, usualmente realizada com HPBM (WATTS, 2013; KAHN, 

2013). 

Para pacientes cirúrgicos, combinam-se os métodos farmacológicos, sendo a 

heparina de baixo peso molecular a melhor escolha, com os mecânicos. Segundo Farge (2013) 

recomenda-se a profilaxia farmacológica por sete a dez dias após a cirurgia. Há a 

recomendação de estender esta medida por quatro semanas após cirurgias abdominais de 

grande porte ou pélvicas e com pacientes com alto risco para tromboembolismo e baixo risco 

de sangramento. Já para os pacientes ambulatoriais em curso de quimioterapia não há 

recomendação de profilaxia como rotina, com exceção de pacientes em uso de talidomida ou 

lenalidomida associada a corticoides.  

Os métodos mecânicos de tromboprofilaxia reduzem o risco de TEV. Seu uso isolado 

é menos efetivo do que o método farmacológico, porém é melhor do que nenhuma profilaxia. 

Em geral, ambas as medidas são prescritas em conjunto para pacientes em alto risco. Os 
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métodos mecânicos isolados são recomendados apenas para pacientes com alto risco de 

sangramento ou com alguma contraindicação ao uso de drogas anticoagulantes (FARGE, 

2013; ELPERN, 2013; AGNELLI, 2011).  

Outro campo de atuação da enfermagem corresponde à educação em saúde. A 

provisão de informações e suporte sobre o tratamento tem o potencial de melhorar os 

resultados do tratamento dos pacientes, além de permiti-los se tornar ativo no gerenciamento 

de sua condição, seja para tratamento ou profilaxia do TEV. Além disso, o melhor 

entendimento sobre sua condição tem o potencial de reduzir a ansiedade e aumentar a 

aderência do paciente ao tratamento. Portanto, ao enfermeiro cabe verificar o nível de 

conhecimento dos seus pacientes sobre o tema, ensiná-los medidas preventivas, forma de 

administração do anticoagulante e a minimização dos seus possíveis eventos adversos. A 

equipe de enfermage também é capaz de discutir modificações no estilo de vida para 

minimizar os fatores de risco (NICE, 2012; SAGE, 2008; MORRISON, 2006). 
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3. REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

O referencial conceitual desse estudo é a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de 

Wanda Horta, desenvolvida a partir Teoria de Motivação Humana de Abraham Maslow. 

As primeiras teorias de enfermagem surgiram na década de 60, quando os enfermeiros 

perceberam a necessidade de sistematizar conhecimentos e pesquisas para que a enfermagem 

criasse conhecimentos científicos próprios da profissão, permitindo a mudança de uma fase 

empírica para uma científica. Amante (2009) expõe que as teorias formuladas nesse período 

passaram a destacar a pessoa como o foco principal, favorecendo o foco do cuidado de 

enfermagem ao ser humano e não em sua enfermidade – até então centro do cuidado no 

modelo biomédico. Wanda Horta buscou um suporte teórico-filosófico para construção de seu 

referencial conceitual capaz de redirecionar a prática de enfermagem brasileira, até então 

influenciada pelo modelo biomédico norte-americano (CASTRO, 2015). 

A teoria de Maslow, base para a formulação do referencial conceitual elaborado por 

Wanda Horta, afirma que o ser humano é parte integrante do universo dinâmico, e como tal, 

está sujeito a todas as leis que o regem, no tempo e no espaço. Essa teoria está embasada e 

engloba leis que regem os fenômenos universais, como: lei do equilíbrio (homeostase ou 

homeodinâmica): todo universo se mantém por processos de equilíbrio dinâmico entre os seus 

seres; lei da adaptação: todos os seres do universo interagem com o seu meio externo, 

buscando sempre formas de ajuste para se manterem em equilíbrio; lei do holismo: o universo 

é um todo, o ser humano é um todo, a célula é um todo, esse todo não é mera soma das partes 

constituintes de cada ser (VALL, 2005).  

A dinâmica do universo provoca mudanças que o levam a estados de equilíbrio e 

desequilíbrio. Os desequilíbrios geram, no ser humano, necessidades que se caracterizam por 

estados de tensão conscientes ou inconscientes que o levam a buscar satisfação de tais 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

necessidades para manter seu equilíbrio dinâmico no tempo e no espaço. Aquelas 

necessidades que não são atendidas ou atendidas inadequadamente trazem desconforto, e se 

este se prolonga, causa doença. Portanto, para Maslow, estar com saúde é estar em equilíbrio 

dinâmico no tempo e no espaço (HORTA, 1979). 

Compreende-se, portanto, que o ser humano tem necessidades básicas que precisam 

ser atendidas para seu completo bem-estar. Wanda Horta (1979) estabeleceu que essas 

necessidades humanas básicas são os entes da enfermagem e o objeto da enfermagem é o 

assistir ao ser humano no atendimento dessas necessidades. Maslow classificou as 

necessidades humanas básicas em cinco níveis: necessidades fisiológicas, de segurança, de 

amor, de estima e de autorrealização. Apesar de basear-se em Maslow, Horta (1979) 

classificou as necessidades humanas básicas, para fins de sistematização, pelos níveis de João 

Mohana, denominando-as entre necessidades de nível psicobiológico, psicossocial ou 

psicoespiritual. Segue o quadro com as necessidades humanas básicas de enfermagem 

estabelecidos por Wanda Horta:  

 

Quadro 1: Necessidades Humanos Básicas segundo Wanda Horta (1979). Fonte: HORTA, WA. Processo de 

Enfermagem. São Paulo: EPU, 1979. 
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Cabe ressaltar que as necessidades básicas são universais, portanto comuns a todos os 

seres humanos e o que varia de um indivíduo para outro é a sua manifestação e a maneira de 

satisfazê-la ou atendê-la. Elas podem ser aparentes, conscientes, verbalizadas ou não e sofrem 

influência de diversos fatores, tanto na manifestação quanto no atendimento, podendo-se citar: 

individualidade, idade, sexo, cultura, escolaridade, fatores socioeconômicos, o ambiente 

físico, entre outros (HORTA, 1979). 

Wanda Horta (1979) apresenta o conceito holístico de homem, sendo este um todo 

indivisível e não apenas a soma de suas partes, ao afirmar que “todas estas necessidades estão 

intimamente inter-relacionadas, uma vez que fazem parte de um todo, o ser humano. Em 

maior ou menor intensidade todas elas sofrem alterações quando qualquer uma se manifesta, 

seja por desequilíbrio causado por falta ou excesso de atendimento”.  

Pires (2011) reforça que a enfermagem deve entender o ser humano como um todo – 

pois, quando o corpo ou a mente sofre, a pessoa é afetada em sua totalidade. Portanto, ela 

precisa ser valorizada em todos os seus aspectos, e não apenas nas partes que a incomodam, 

para que o seu processo de atendimento torne-se individualizado e humanizado. A ciência da 

enfermagem, consequentemente, compreende o estudo das necessidades humanas básicas, dos 

fatores que alteram sua manifestação e atendimento, e na assistência a ser prestada.  

Horta (1979) elaborou conceitos essenciais para a profissão. Conceituou Enfermagem 

como sendo “a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades 

básicas, de torná-lo independente desta assistência, quando possível, pelo ensino do 

autocuidado; de recuperar, manter e promover a saúde em colaboração com outros 

profissionais.” Por conseguinte, outro conceito estabelecido foi o Assistir em Enfermagem, 

como “fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode fazer por si mesmo; ajudar ou auxiliar 

quando parcialmente impossibilitado de se autocuidar; orientar ou ensinar, supervisionar e 

encaminhar a outros profissionais”. 
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Wanda Horta (1979) descreve o Processo de Enfermagem como forma de organização 

e direcionamento da assistência ao ser humano, com sua dinâmica de ações sistematizadas e 

inter-relacionadas, ou seja, seguindo etapas metodológicas, responsáveis por um contínuo 

processo de raciocínio e julgamento clínico que direciona as ações de enfermagem.  

A teórica divide esse Processo em cinco etapas: O histórico de enfermagem refere-se 

ao levantamento de dados para identificação de problemas. O diagnóstico de enfermagem é a 

identificação das necessidades, sua análise e avaliação do grau de dependência deste 

atendimento. Plano assistencial é a determinação da assistência a ser prestada em termos de 

encaminhamento, supervisão, orientação, ajuda e execução do cuidado enquanto a prescrição 

de enfermagem ou plano de cuidados é a implementação dos cuidados e sua avaliação 

constante. A evolução de enfermagem refere-se ao relato das mudanças para avaliação das 

respostas à assistência e o prognóstico de enfermagem é, por último, a avaliação do potencial 

do ser humano em atender suas próprias necessidades básicas após a assistência de 

enfermagem prestada (HORTA, 1979).  

Leite (2013) e Lins (2013) concordam ao afirmar que o Processo de Enfermagem, 

quando fundamentado numa Teoria de Enfermagem, adquire um caráter científico, com 

definições de diretrizes à serem seguidas pelo enfermeiro por meio dos conceitos, 

pressupostos e proposições apresentados pelo referencial teórico.  

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) determina que o Processo de 

Enfermagem seja realizado em todos os ambientes em que ocorre o cuidado profissional de 

enfermagem e que esteja embasado em um suporte teórico que oriente a coleta de dados, o 

estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções 

de enfermagem; e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem 

alcançados (BRASIL, 2009). 
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No Brasil não há uniformidade acerca da compreensão e utilização do processo de 

enfermagem. Contudo, independente da corrente teórica que embase o seu entendimento e sua 

aplicabilidade, o importante é que ele seja utilizado como instrumento para o cuidado, 

possibilitando ao enfermeiro o direcionamento do julgamento clínico necessário à assistência 

de enfermagem (PUGGINA, 2013).  

A Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta é o 

referencial conceitual mais utilizado para orientar as etapas do Processo de Enfermagem em 

instituições brasileiras (SCHMITZ, 2016). 

Entre os instrumentos tecnológicos utilizados para facilitar a execução do Processo de 

Enfermagem, encontram-se os sistema de classificação de linguagem padronizada. Os 

sistemas de classificação fornecem uma terminologia própria e uma linguagem padronizada a 

ser utilizada pelos profissionais de determinada categoria, a fim de contribuir para uma prática 

mais eficaz e, sobretudo, visível a equipe envolvida no processo de trabalho ou a 

observadores externos (GARCIA, 2016). 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRÁTICA DE ENFERMAGEM  

 

Os sistemas de classificação da prática de enfermagem surgiram na década de 1950, 

quando modelos conceituais de enfermagem passaram a ser desenvolvidos, numa tentativa de 

identificar os conceitos próprios da profissão. Até a década de 80, os sistemas de classificação 

existentes contribuíram para proporcionar autonomia ao enfermeiro no julgamento sobre os 

cuidados prestados, aprimoraram a construção e utilização do corpo próprio de conhecimento 

da enfermagem e estimularam os estudos relacionados à qualidade do cuidado prestado 

(CUBAS, 2010). 
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A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) é considerada 

uma terminologia padronizada porque é capaz de descrever e comparar dados de enfermagem. 

É considerada, também, uma tecnologia de informação, pois proporciona a coleta, o 

armazenamento e a análise de dados de enfermagem em uma variedade de cenários, em 

âmbitos local, regional, nacional e internacional (GARCIA, 2017). 

A iniciativa para o desenvolvimento da CIPE® foi aprovada pelo Conselho 

Internacional de Enfermeiras (CIE) em 1989, durante o 19º congresso quadrienal realizado em 

Seul, Coréia do Sul. A Resolução previa o desenvolvimento de uma classificação 

internacional dos elementos da prática profissional capaz de facilitar a representação do 

domínio da prática profissional da enfermagem em todo o mundo e em todos os níveis de 

apoio à informação (GARCIA, 2016). 

 Em 1991, antes do início propriamente dito da construção da CIPE, o CIE realizou 

estudos para identificar que sistemas de classificação eram conhecidos e usados nos diferentes 

países. Os pressupostos estabelecidos pelo Conselho para o desenvolvimento dessa 

classificação buscaram a construção de um sistema a ser utilizado por profissionais de 

enfermagem de diferentes países, simples o bastante para ser visto como uma descrição 

significativa da prática de enfermagem e como uma forma útil para estruturar o cuidado, de 

maneira consistente, com uma estrutura conceitual claramente definida, mas não dependente 

de uma estrutura teórica ou um modelo de enfermagem particular (FIALHO, 2013). 

A primeira versão, a CIPE® versão Alfa, foi divulgada em 1996 e, sequencialmente, foi 

sofrendo modificações em suas versões Beta e Beta 2, de 1999 e 2001, respectivamente. A 

CIPE® foi definida como uma terminologia combinatória e enumerativa de conceitos simples 

que se combinam para formar conceitos mais complexos (GARCIA, 2016). 

A CIPE® versão 1 teve sua publicação em 2005 apresentou como principal novidade a 

estrutura de classificação dos termos nela contidos, organizados em sete eixos – O Modelo de 
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Sete Eixos. 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: Foco, Julgamento, Cliente, Ação, Meios, Localização e Tempo. 

 

Figura 1: Modelo dos Sete Eixos da CIPE® Versão 1.0.  

 

 

Segue o significado de cada eixo: 

Foco: é a área de atenção que é relevante para a enfermagem.  

Julgamento: opinião clínica ou determinação relacionada ao foco da prática de 

enfermagem.  

Cliente: sujeito a quem o diagnóstico se refere e que é o beneficiário de uma 

intervenção de enfermagem. 

Ação: processo intencional aplicado a, ou desempenhado por, um cliente.  

Meios: maneira ou método de executar uma intervenção.     

Localização: orientação anatômica ou espacial de um diagnóstico ou intervenções. 

Tempo: momento, período, instante, intervalo ou duração de uma ocorrência.  
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O diagnóstico de enfermagem, de acordo com a CIPE® é um nome dado por um 

enfermeiro a uma decisão sobre um fenômeno (aspecto de saúde relevante para a prática de 

enfermagem) que é o foco da intervenção de enfermagem. Como resultado de enfermagem 

entende-se a medida ou o estado de um diagnóstico de enfermagem, em determinado período, 

após a intervenção de enfermagem; já as intervenções de enfermagem são as ações realizadas 

em resposta a um diagnóstico de enfermagem com a finalidade de produzir um resultado de 

enfermagem (GARCIA, 2016; CASTRO, 2015). 

Para a composição das declarações de diagnósticos e intervenções de enfermagem 

foram definidas as seguintes diretrizes: para as declarações de diagnósticos (e resultados), 

usando o Modelo de 7-Eixos, deve-se incluir um termo do eixo Foco e um termo do eixo 

Julgamento e se necessário termos adicionais dos eixos Foco, Julgamento ou de outros eixos. 

Ao compor as intervenções de enfermagem deve-se incluir um termo do eixo Ação, pelo 

menos um termo Alvo (de qualquer um dos eixos, exceto do eixo Julgamento) e se necessário 

termos adicionais do eixo Ação ou de qualquer outro eixo (GARCIA, 2016; CASTRO, 2015; 

FIALHO, 2013). 

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 e, mais 

recentemente, por ocasião do Congresso do CIE ocorrido em Barcelona, na Espanha, a Versão 

2017. Nessas versões mantém-se 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). 

Os Catálogos CIPE® correspondem 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 
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Subconjuntos Terminológicos, que são constituídos por enunciados de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem adequados para uma determinada área de cuidado. 

Esses catálogos pretendem facilitar a utilização da CIPE®, 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). 

A elaboração dos Catálogos iniciou-se em 2008, com a publicação do guia “Linhas de 

orientação para elaboração de Catálogos CIPE®” e a publicação do primeiro Catálogo CIPE®  

“Parcerias com pacientes e família para promover aderência ao tratamento”. Desde então o 

CIE encoraja o desenvolvimento e validação destes instrumentos (CASTRO, 2015).  

Garcia (2017) reitera que, entre as recomendações constantes no Guia para o 

desenvolvimento de Catálogos CIPE®, destaca-se a possibilidade de inserção na CIPE® de 

novos conceitos ou de mudança (acréscimo ou retirada) em seu conteúdo ou a recomendação 

de sua desativação. Para tal, as sugestões de inserção ou de exclusão de conceitos devem ser 

encaminhadas para análise. 

  Assim como o cuidado em saúde é dinâmico, sujeito a constantes mudanças, também a 

CIPE® é dinâmica e não está completa, portanto avaliações e validações são encorajadas pelo 

CIE para que melhorias possam continuar a acontecer. A cada dois anos é lançada uma nova 

versão da CIPE®, com atualizações de termos, eixos e conceitos (GARCIA 2016; CASTRO, 

2015). 

Concorda-se com o CIE (2009) e com Castro (2015) quando afirmam que os 

subconjuntos são importantes enquanto instrumentos de referência para a documentação 

sistemática dos cuidados prestados, contribuindo para uma prática baseada em evidências e 
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um rigor cada vez maior do exercício profissional, porém não devem substituir o raciocínio 

clínico e a análise crítica do enfermeiro no planejamento da assistência de enfermagem. 

A proposta de um instrumento de enfermagem com diagnósticos e intervenções para 

pacientes com câncer e tromboembolismo com base no referencial conceitual das 

Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta é auxiliar na tomada de decisões dos 

enfermeiros frente às necessidades afetadas, favorecendo uma abordagem holística, 

humanizada e de qualidade, embasada em conhecimentos científicos.  

A utilização de uma terminologia padronizada pela profissão, como instrumento auxiliar 

do processo de enfermagem, permite a melhoria da assistência prestada e a ampliação da 

visibilidade da profissão enquanto ciência, pois promove a sistematização da assistência de 

enfermagem.   
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         4. METODOLOGIA   

 

Trata-se de um estudo metodológico para desenvolvimento e validação de conteúdo de 

um subconjunto terminológico CIPE® para pacientes com tromboembolismo venoso 

associado a câncer.  

O local da pesquisa foi uma instituição especializada no tratamento de câncer no Rio de 

Janeiro, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Foram 

selecionados 12 setores da instituição correspondendo àqueles onde há maior prevalência de 

eventos tromboembólicos, conforme literatura científica. Os setores foram: setor de 

internação clínica para pacientes em quimioterapia, com câncer hematológico, câncer de 

mama, câncer ginecológico, câncer em tecidos ósseo e conectivo, câncer do sistema nervoso 

central, câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer gastrointestinal e câncer de cabeça e 

pescoço. O ambulatório de cuidados paliativos, o setor de internação para pacientes em 

cuidados paliativos e a emergência também foram cenários selecionados. 

Os participantes da pesquisa foram os enfermeiros desses setores, com experiência 

assistencial frente a pacientes com câncer e tromboembolismo venoso, considerados peritos, 

conforme descrição de Benner (2009). Como critérios de inclusão deveriam ser especialistas 

em oncologia e trabalhar na área por no mínimo cinco anos. Foram excluídos da pesquisa os 

enfermeiros licenciados ou de férias durante o período de coleta de dados.  

Os participantes de uma pesquisa de validação de conteúdo podem receber diversas 

denominações: especialistas, peritos ou experts. Galdeano (2006) afirma que, ao realizar a 

validação de conteúdo de um diagnóstico, torna-se primordial identificar quem são os 
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enfermeiros peritos. A classificação de Fehring para definir um enfermeiro como perito foi 

desenvolvida para aplicação à realidade norte-americana, cuja formação difere da brasileira. 

Somado a isso, há a barreira na tradução da sua classificação (MELO, 2011; LOPES, 2013). 

Portanto, neste estudo, para definir um enfermeiro como perito foi utilizado o conceito 

de Benner (2009), para quem uma pessoa geralmente passa por pelo menos cinco fases de 

percepções qualitativamente diferentes de suas experiências na medida em que se aperfeiçoa e isto 

conduz a uma melhora no seu desempenho profissional. De acordo com o conhecimento, as 

habilidades, as atitudes e a experiência do profissional diante das situações, ele pode ser 

classificado como iniciante ou novato, iniciante avançado, competente, proficiente e perito. 

O Iniciante ou novato não possui experiência das situações o que pode gerar 

comportamentos limitados e inflexíveis não conseguindo estabelecer prioridades. O Iniciante 

Avançado já começa a usar os elementos da situação real quando a experiência prévia permite, 

mas só consegue ainda apreender pequeno aspecto da situação tendo que se concentrar nas regras 

aprendidas. Na terceira fase, o Competente é normalmente um enfermeiro com 2-3 anos de 

experiência no trabalho na mesma área ou em situações semelhantes no dia-a-dia. Mais consciente 

de metas de longo prazo, porém ainda não desenvolveu a flexibilidade e velocidade de decisão e 

ação, exigidas. O Proficiente já percebe e compreende as situações como um todo, e não como 

aspectos desconectados, o que melhora a tomada de decisões. Compreende situações problemas 

intuitivamente, consegue detectar aspectos mais relevantes e é capaz de prever acontecimentos em 

determinada situação. 

No quinto estágio, onde o enfermeiro é definido como expert ou Perito, ele já não se 

baseia apenas em princípios, regras e orientações para compreender as situações e determinar as 

ações, mas tem compreensão intuitiva e profunda, com desempenho fluido, flexível e eficiente. 

Sabe o que precisa ser alcançado baseado em madura e prática discriminação situacional assim 

como alcançar esta meta.  Faz uso do que Benner chama de reflexão e racionalidade deliberativa: 

refletir sobre o objetivo ou perspectiva que parece evidente e sobre a ação que parece apropriada.  
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Para esta autora, a expertise não se aplica somente a enfermeiros especialistas, pois, diante 

de situações teóricas e práticas rotineiras, muitos enfermeiros podem alcançar expertise na sua 

área de atuação.  

Usou-se uma amostra não probabilística, de conveniência, a qual contou com todos os 

sujeitos que atendessem aos critérios de inclusão para participação na pesquisa. A população 

desse estudo foi composta por 60 enfermeiros sendo que, destes, 11 não atenderam aos 

critérios de inclusão. O instrumento de coleta de dados foi entregue para 49 enfermeiros e, 

destes, 34 retornaram com o material.  

O estudo foi desenvolvido em quatro etapas: 

•Primeira etapa: Revisão integrativa da literatura por meio de buscas de artigos 

nacionais e internacionais para embasamento na construção dos enunciados pertinentes de 

diagnóstico, resultado e intervenção de enfermagem. Foram utilizadas as bases de dados: US 

National Library of Medicine (PUBMED via NLM), Literatura Internacional em Ciências da 

Saúde (PUBMED via MEDLINE), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Base de Dados em Enfermagem (BDENF), Cumulative Index to Nursing & 

Allied Health Literature (CINAHL), e Colaboração Cochrane. Foram incluídos todos os 

artigos encontrados, com textos na íntegra, entre os anos de 2001 e 2016, em português, 

inglês, espanhol e francês. Os critérios de exclusão foram os artigos que não tivessem a 

trombose venosa profunda como tema central.  

•Segunda etapa: Mapeamento cruzado e elaboração de diagnósticos, intervenções e 

resultados de enfermagem com base no Modelo de Sete Eixos, segundo a CIPE® versão 

2017. Durante as leituras dos textos, as ações de enfermagem foram destacadas e agrupadas 

de acordo com seu objetivo no cuidado à paciente com câncer e trombose. Os diagnósticos e 

intervenções foram mapeados com conceitos pré-coordenados existentes na CIPE® versão 
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2017. Outros diagnósticos e intervenções de enfermagem foram construídos seguindo as 

orientações do guia para composição de enunciados do catálogo CIPE.  

Para a composição das declarações de diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem foram definidas as seguintes diretrizes: para as declarações de diagnósticos foi 

incluído um termo do eixo Foco e um termo do eixo Julgamento e, se necessário, termos 

adicionais. Ao compor as intervenções de enfermagem foi incluído um termo do eixo Ação, 

pelo menos um termo Alvo (de qualquer um dos eixos, exceto do eixo Julgamento) e se 

necessário termos adicionais de qualquer outro eixo (GARCIA, 2016; CIE, 2009).  

Intervenções de enfermagem presentes em outros subconjuntos terminológicos CIPE®, 

e já validadas, foram acrescentadas para ampliar a possibilidade de ações de enfermagem para 

determinados diagnósticos. Outras intervenções foram construídas com base na prática 

clínica, devido à carência de evidências de ações de enfermagem na literatura científica.  

Segundo o Conselho Internacional de Enfermeiras (2009) “os resultados de enfermagem 

CIPE® definem-se como sendo a medida ou estado de um diagnóstico de Enfermagem em 

pontos temporais após uma intervenção de Enfermagem”. Para a sua composição, utilizam-se 

os termos do diagnóstico de enfermagem respectivo, alterando – ou não – o termo do eixo 

Julgamento.  

• Terceira etapa: Construção do subconjunto terminológico CIPE®, contendo os 

enunciados de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem e distribuídos conforme 

as Necessidades Humanas Básicas postuladas no referencial conceitual de Wanda Horta, com 

o intuito de facilitar a visualização dos diagnósticos e das intervenções, baseado nos 

problemas de enfermagem identificados.   

• Quarta etapa: Validação das declarações de diagnósticos e intervenções de 

enfermagem CIPE®, baseada na opinião de enfermeiros peritos. Foi realizada validade de 
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conteúdo, na qual a preocupação do pesquisador se refere à representatividade das questões 

no domínio do conteúdo abordado (LOBIONDO-WOOD, 2001).  

O processo de validação de diagnósticos e intervenções de enfermagem ocorre de forma 

similar aos procedimentos utilizados de confiabilidade e validade dos instrumentos de 

medidas. Assim, confiabilidade refere-se à precisão com que os instrumentos produzem os 

mesmos resultados sobre medidas repetidas. Já validade relaciona-se ao grau com que um 

instrumento de medição mede exatamente aquilo que deveria medir (POLIT, 2011).  

A palavra validação pode ser definida como o ato ou efeito de validar, de tornar ou 

declarar algo válido, legítimo; teste que comprova a validade, a correção ou concordância 

com padrões. Já a palavra validade é a qualidade ou condição de algo que se encontra em 

condições de produzir os efeitos dele esperados (FEHRING, 1987).  

Para que se possa afirmar validade de um diagnóstico de enfermagem, ele deve passar 

por um processo de validação para se concluir que as características que o definem são 

realmente representativas da prática clínica da enfermagem. Segundo Fehring (1987), algo é 

válido quando é bem fundamentado em princípios ou evidências e é capaz de resistir à crítica. 

Um diagnóstico de enfermagem válido, então, é aquele que está bem fundamentado em 

evidências e é capaz de resistir às críticas dos enfermeiros em exercício.  

Para a realização da validação de conteúdo dos diagnósticos e intervenções de 

enfermagem, construiu-se um instrumento contendo os enunciados elaborados, suas 

referências bibliográficas e uma escala do tipo likert, para que os peritos opinassem quanto ao 

grau de concordância em cada item: Nada, Pouco, De alguma forma, Muito ou Excelente.  

Os critérios avaliados em cada enunciado foram: adequação, pertinência, clareza, 

precisão e objetividade. Estes critérios foram selecionados em função de suas características, 

buscando abranger aspectos representativos dos fenômenos avaliados, sua compreensão e 

aplicabilidade (PASQUALI, 1998).  
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Cada critério tinha uma pontuação de um (01) a cinco (05), sendo que o número cinco 

representa uma concordância máxima e o número um, nenhuma concordância (Apêndice II). 

Ao descrever o Modelo de Validação de Diagnóstico de Enfermagem, Fehring (1987) orienta 

o cálculo de índices ponderados para cada item a ser validado. A pontuação para cada grau de 

concordância é: 1 = 0; 2 = 0,25; 3 = 0,50, 4 = 0,75; e 5 = 1. Desta forma, após os dados serem 

obtidos com as respostas do instrumento, eles passaram por uma transformação numérica 

proposta para cálculo da média.   

A partir desta etapa foi calculada a média dos critérios estabelecidos para a validação. 

Foram consideradas válidas as declarações que obtiveram Índice de Concordância (IC) ≥ 0,8 

na média geral, pois uma nota de corte ≥ 0,8 no IC dos peritos confere confiabilidade aos 

dados analisados (FEHRING, 1987). 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro (CEP-UFF) e ao Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (CEP-

INCA), atendendo à Resolução nº466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que aponta 

as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, sendo 

aprovado pelo Parecer Consubstanciado do CEP-INCA de número 2.173.119.  

Os participantes foram orientados quanto às informações relevantes do estudo para 

que pudessem formalizar ou não o aceite em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(apêndice I) e foram orientados quanto a forma de preenchimento da escala likert (apêndice 

II).  

Somente os pesquisadores têm acesso ao banco de dados e as informações coletadas 

são utilizadas unicamente para esta pesquisa. O contato para o convite e entrega do 

questionário foi feito pessoalmente pela pesquisadora principal aos participantes em seu 

ambiente de trabalho, nos próprios dias de plantão, para que não fosse necessário o 
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deslocamento dos mesmos.  O prazo para a entrega do questionário preenchido foi acordado 

entre o participante e a pesquisadora, a qual o buscou no setor de lotação do participante. O 

período de coleta de dados ocorreu entre agosto e setembro de 2017. 

A existência de riscos é inerente a toda pesquisa, mesmo se considerando respostas a 

questionários, podendo haver o risco de desconforto emocional ao abordar questões relativas 

ao processo de trabalho e à expertise do participante.  Portanto, o indivíduo poderia se sentir 

desconfortável ou constrangido em participar. Apesar dessa consideração, a pesquisa não 

traria riscos adicionais para o participante nem para a instituição. Caso o participante se 

sentisse desconfortável antes, durante ou após o preenchimento do questionário, o mesmo 

poderia solicitar a saída da pesquisa sem haver nenhum prejuízo para ele.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 PRIMEIRA ETAPA: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 

A pesquisa bibliográfica iniciou com a escolha dos tesauros e palavras-chave adequados 

para encontrar os artigos que mais se adequassem a temática abordada. Os descritores em 

ciências da saúde (DeCs) e dos Medical Subject Headings (Mesh) foram: Oncology nursing, 

Embolism and thrombosis, Thromboembolism, Venous thromboembolism, Thrombosis, Venous 

thrombosis, Intracranial thrombosis, Postthrombotic syndrome e Upper extremity deep vein 

thrombosis. As palavras chaves utilizadas foram: Oncology nurse; Cancer nursing, 

Thromboses, Thrombus, Venous Stasis Syndrome, Deep Vein Thrombosis / Deep-Vein 

Thrombosis, Deep Vein Thromboses / Deep-Vein Thromboses e Central Venous 

Catheter Thrombosis. 

A busca foi efetuada por meio do cruzamento dos descritores e palavras-chave 

relacionados a enfermagem oncológica com os de tromboembolia utilizando o operador 

boleano AND. A utilização das palavras-chave foi importante para ampliar a pesquisa, visto 

que o tromboembolismo venoso pode ocorrer de diversas formas e possuir, portanto, 

diferentes nomenclaturas. 

A pesquisa nas bases de dados eletrônicas foi realizada entre abril e julho de 2016. 

Foram encontrados 712 artigos nas seis bases de dados sendo que destes 67 correspondiam à 

temática, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, das leituras flutuantes de título e 

resumos e finalmente da leitura dos textos na íntegra. Os artigos excluídos por título ou 

resumo, em sua maioria, abordavam trombose do acesso vascular ou síndrome de veia cava 

superior.   
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O apêndice III contém os artigos utilizados para a elaboração dos diagnósticos e 

intervenções de enfermagem, numeradas conforme aparecem nos quadros 2 e 3. 

 

Figura 2: Seleção dos artigos para revisão integrativa. Niterói, 2016.   
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5.2. SEGUNDA ETAPA: MAPEAMENTO CRUZADO E ELABORAÇÃO DE 

DIAGNÓSTICOS, INTERVENÇÕES E RESULTADOS DE ENFERMAGEM 

 

Para a composição dos diagnósticos de enfermagem, foram selecionados 42 artigos, 

sendo 41 deles encontrados na Pubmed via NLM e um na CINAHL. No total foram 

identificadas 151 evidências empíricas que, ao serem analisadas e agrupadas, deram origem a 

37 diagnósticos de enfermagem CIPE®. Destes, 23 (62,2%) eram conceitos pré-coordenados 

constantes na CIPE®. Os outros 14 diagnósticos foram construídos pelas pesquisadoras, 

utilizando termos dos eixos Foco, Julgamento e Localização.  

As evidências encontradas na literatura abrangem sinais e sintomas de trombose venosa 

profunda (TVP) e de embolia pulmonar (EP); complicações agudas (evolução da embolia 

pulmonar para choque cardiogênico); complicações tardias (síndrome pós-trombótica e 

hipertensão pulmonar); risco de sangramento devido o tratamento anticoagulante; e problemas 

psicossociais, alguns associados a aderência ao tratamento e outros a sentimentos causados 

pela morbidade da doença.   

Há um predomínio de estudos centrados na identificação de fatores de risco, na 

prevenção e no tratamento farmacológico de pacientes oncológicos com tromboembolismo 

venoso. Os estudos voltados para os cuidados de enfermagem foram majoritariamente 

compostos por relatos de caso e revisões de literatura com baixo nível de evidência. 

Entretanto, apesar do delineamento metodológico, ofereceram subsídios para a identificação 

de evidências empíricas para o mapeamento cruzado e para a construção dos diagnósticos de 

enfermagem condizentes com a prática assistencial. 

 

Quadro 2: Evidências empíricas, diagnósticos de enfermagem e estudos de referência para a formulação de 

diagnósticos de enfermagem CIPE versão 2017. Niterói, 2017. 

EVIDÊNCIA DIAGNÓSTICO REFERÊNCIA 
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Dor na extremidade DOR, AGUDA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Dor torácica 

Dor torácica aguda 

Dor torácica localizada acentuada agravada 

com inspiração 

Dor torácica sem causa óbvia 

Dor pleurítica 

Dor pleurítica inexplicável 

Dor retroesternal 

Desconforto torácico subesternal 

Dor à inspiração 

DOR AGUDA EM TÓRAX  

 

 

8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 42 

 

Dor crônica devido síndrome pós-trombótica DOR, CRÔNICA  6, 9, 11, 21, 27, 28, 24, 

29 

Dor na extremidade que piora em pé ou com 

mobilização. Pode haver sensação de peso, 

aperto ou estiramento. 

Dor na panturrilha à dorsiflexão do tornozelo 

DOR MUSCULOESQUELÉTICA  12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 

27 

 

Sensibilidade na área afetada 

Sensibilidade na panturrilha 

Sensibilidade na extremidade 

Sensibilidade no membro 

PERCEPÇÃO SENSORIAL 

PERIFÉRICA, ALTA 

12, 16, 17, 21, 23, 27 

 

Dor na extremidade que piora em pé ou com 

mobilização. Pode haver sensação de peso, 

aperto ou estiramento. 

Dor na panturrilha à dorsiflexão do tornozelo 

CAPACIDADE PARA ANDAR, 

PREJUDICADA 

12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 

27 

 

Edema na extremidade unilateral, 

depressível ou não 

Aumento da circunferência de um membro 

Percepção de inchaço pelo paciente 

Edema em face e pescoço 

EDEMA PERIFÉRICO, 

UNILATERAL 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

20, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 

42 

 

Edema crônico devido síndrome pós-

trombótica 

Edema persistente devido síndrome pós-

trombótica 

Edema dependente devido síndrome pós-

trombótica 

EDEMA PERIFÉRICO, CRÔNICO  9, 24 

Pele avermelhada 

Eritema localizado  

Eritema na extremidade 

Membro rosado 

Enduração  

Descoloração da pele 

Marcas na pele, flictenas ou descoloração 

associadas ao uso de meias de compressão 

INTEGRIDADE DA PELE, 

PREJUDICADA 

 

 

4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 

27, 28, 29, 30 
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graduada 

Alterações na pele devido síndrome pós-

trombótica 

Hiperpigmentação devido síndrome pós-

trombótica 

Dermatite relacionada a estase devido a 

síndrome pós-trombótica 

Úlcera venosa 

Ulceração 

Ulceração venosa 

Úlcera por estase 

Úlcera na perna 

Úlcera de difícil cicatrização 

ÚLCERA VENOSA  8, 9, 11, 12, 21, 24, 27, 

29 

 

 

Flebite no membro INFLAMAÇÃO 3, 42 

Calor na extremidade 

Calor na extremidade e unilateral 

Extremidade quente ao toque 

Descoloração da área afetada 

Cianose 

Hipóxia 

PERFUSÃO TISSULAR 

PERIFERICA, PREJUDICADA 

 

3, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 

42 

 

Dilatação de veia superficial 

Veias superficiais proeminentes 

Circulação colateral 

Formação venosa colateral visível 

Presença de cordão palpável ao longo da 

veia 

Veias varicosas 

Estase venosa crônica devido síndrome pós-

trombótica 

Estase venosa devido síndrome pós-

trombótica 

PROCESSO VASCULAR, 

PREJUDICADO 

 

 

11, 12, 14, 16, 17, 24, 27, 

29, 30 

 

 

 

Taquicardia 

Ritmo cardíaco rápido 

TAQUICARDIA 8, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 

27, 42 

Ritmo de galope com segunda bulha 

cardíaca amplamente dividida 

Sopro cardíaco de regurgitação tricúspide 

Murmúrio cardíaco 

Elevação da pressão de veia jugular 

Palpitações 

SISTEMA CARDIOVASCULAR, 

PREJUDICADO 

 

8, 26, 42 

Hipotensão 

Hipotensão sistêmica 

Hipotensão sem outras causas óbvias 

Pressão sanguínea baixa 

PRESSÃO ARTERIAL, 

ALTERADA 

8, 16, 19, 21 

 

Choque cardiogênico 

Falência cardíaca direita 

RISCO DE FUNÇÃO CARDÍACA, 

PREJUDICADA 

8, 16  
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Hemoptise SANGRAMENTO POR VIA 

NASAL  

8, 12, 16, 23, 26, 27, 42 

 

Risco de hemorragia 

Alto risco de hemorragia com a terapia 

anticoagulante  

Complicações hemorrágicas 

Complicações hemorrágicas maiores 

Evento hemorrágico significante 

Hemorragia 

Risco de sangramento 

Ocorrência de sangramento maior 

Alto risco de sangramento  

Sangramento maior e menor 

Sangramento significante 

Sangramento associado a varfarina 

Hematúria 

Hemorragia intracraniana 

Sangramento associado a heparina 

Risco de trombocitopenia induzida por 

heparina 

Trombocitopenia induzida por heparina 

RISCO DE HEMORRAGIA 

 

HEMORRAGIA  

8, 9, 14, 16, 17, 24, 25, 

26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 

37 

 

 

 

Risco de tromboembolismo venoso 

recorrente 

Risco de trombose recorrente 

RISCO DE TROMBOSE VENOSA 

PROFUNDA 

12, 24, 33, 38, 39, 40 

Falta de ar 

Falta de ar aguda 

Falta de ar súbita 

Falta de ar inexplicável 

Falta de ar aos esforços progressiva 

Falta de ar progressiva 

Dispneia 

Dispneia sem causa óbvia 

Dispneia em repouso 

Dispneia aos esforços 

Dispneia aumentada 

Dispneia severa 

DISPNEIA, AGUDA  2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 

24, 25, 26, 27, 41, 42 

 

 

 

Taquipneia 

Ruídos adventicios 

Atrito pleural 

Estertores 

Murmúrios vesiculares diminuídos em base 

Hipertensão pulmonar tromboembolica 

crônica 

Falta de ar prolongada após episódio de TEP 

FUNÇÃO DO SISTEMA 

RESPIRATÓRIO, PREJUDICADA  

 

8, 9, 14, 16, 17, 21, 23, 

24, 25, 27, 29, 42 
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Hipoxemia 

Dessaturação de oxigênio 

SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO 

SANGUE, BAIXA  

20, 26, 42 

Tosse 

Tosse seca 

Tosse súbita 

TOSSE, AGUDA 8, 19, 21, 23, 27, 42 

Pirexia 

Febre 
FEBRE  8, 10, 16, 42 

Tontura 

Lipotímia  

Síncope 

RISCO DE QUEDA 8, 16, 21, 42 

Efeito colateral com uso de heparina: 

Alopecia, Osteopenia, Osteoporose, 

Anafilaxia, Hipoaldosteronismo, 

Hipercalemia, Angite, Eosinofilia, Disfunção  

hepática 

Efeitos colaterais com uso de varfarina: 

necrose epidérmica, agranulocitose, alopecia, 

reação anafilática, anorexia, intolerância ao 

frio, diarreia, tonteira, elevação de enzimas 

pancreáticas,  dermatite esfoliativa, cefaleia, 

icterícia, leucopenia, nausea e/ou vomito, 

prurido e exantema. 

RISCO DE EFEITO COLATERAL 

DA MEDICAÇÃO 

16, 26, 27 

 

Inabilidade para autoaplicação de injeções 

Habilidade para autoaplicação de injeções 

Vontade de autoaplicar injeções 

medicamentosas 

CAPACIDADE PARA MANEJAR 

O REGIME MEDICAMENTOSO, 

PREJUDICADA 

8, 15, 24, 25, 37, 41 

Baixa aderência ao tratamento 

Baixa participação no tratamento 

Aderência ao regime medicamentoso 

Aderência ao regime de tratamento 

NÃO ADESÃO AO REGIME 

TERAPÊUTICO 

8, 9, 23 

 

Lacuna de conhecimento 

Falta de conhecimento prévio 

Falta de conhecimento sobre regime de 

tratamento e doença 

Falta de consciência sobre efeitos adversos 

Percepção sobre sua condição (incluindo 

conhecimento e atitude) 

Melhor compreensão do tratamento 

CONHECIMENTO SOBRE 

REGIME TERAPÊUTICO, BAIXO 

8, 9, 23 

 

 

Ausência de membro na família ou cuidador 

para ajudar no tratamento  

Presença de suporte para ajudar na 

administração de injeções 

Presença de cuidador ou suporte com 

habilidade para administrar injeções 

APOIO FAMILIAR, AUSENTE 

 

8, 15, 25 
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Ausência de membro na família ou cuidador 

para ajudar no tratamento  

Presença de suporte para ajudar na 

administração de injeções 

Presença de cuidador ou suporte com 

habilidade para administrar injeções 

CAPACIDADE DO CUIDADOR 

PARA EXECUTAR O CUIDADO, 

PREJUDICADA  

8, 15, 25 

Medo 

Surpreso 

Chocado 

Assustado 

MEDO  9 

Ansiedade 

Angústia 

Sintomas angustiantes 

Sentimento de apreensão 

Ansiedade inexplicável 

Ansiedade aguda 

ANSIEDADE 8, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 

27, 42 

 

Desapontamento por sintomas crônicos 

Frustação pela capacidade funcional 

reduzida 

ADAPTAÇÃO PREJUDICADA 9 

Qualidade de vida baixa  

Impacto significativo na qualidade de vida 

devido síndrome pós-trombótica 

Qualidade de vida afetada por terapia 

anticoagulante 

QUALIDADE DE VIDA, 

NEGATIVA 

8, 9, 24 

 

 

Os diagnósticos de enfermagem construídos foram: Dispneia, aguda; Saturação de 

oxigênio no sangue, baixa; Tosse, aguda; Edema periférico, unilateral; Edema periférico, 

crônico; Processo vascular, prejudicado; Sangramento por via nasal; Capacidade de andar, 

prejudicada; Percepção sensorial periférica, alta; Dor aguda em tórax; Dor 

musculoesquelética; Conhecimento sobre regime terapêutico, baixo e Apoio familiar, ausente.  

A evidência predominante foi “edema periférico unilateral”, aparecendo em 24 (57,1%) 

dos artigos selecionados. Metade dos artigos apresentaram evidências para a construção do 

diagnóstico Dispneia, Aguda. O terceiro diagnóstico mais citado foi Integridade da Pele 

Prejudicada, em 19 artigos (45,2%).  
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Em relação às intervenções de enfermagem, durante as leituras dos 67 artigos selecionados, 

as evidências empíricas das ações de enfermagem foram sendo destacadas e, posteriormente, 

agrupadas de acordo com seu objetivo no cuidado ao paciente com câncer e 

tromboembolismo venoso. No total, utilizaram-se 37 artigos para compor as evidências 

empíricas das intervenções de enfermagem. Foi feito então o mapeamento cruzado com os 

termos da CIPE® versão 2017, seguindo as orientações do guia para composição de 

enunciados de intervenções de enfermagem do catálogo CIPE®, Modelo 7-Eixos (GARCIA, 

2016; COI 2009).  

Conforme dito na metodologia, outras intervenções de enfermagem foram acrescentadas 

para além da revisão de literatura inicial. As intervenções presentes em outros subconjuntos 

terminológicos CIPE®, e já validadas, foram utilizadas para ampliar a possibilidade de ações 

de enfermagem para determinados diagnósticos. Outras intervenções foram construídas pelas 

autoras da pesquisa com base na prática clínica, devido a carência de evidências de ações de 

enfermagem na literatura científica.  

 

Quadro 3: Evidências empíricas, intervenções de enfermagem e estudos de referência para a formulação de 

intervenções de enfermagem CIPE versão 2017. Niterói, 2017. 

EVIDÊNCIA INTERVENÇÃO REFERÊNCIA 

Avaliar integridade da pele:  
 

Avaliar lesões em pele devido ao uso de meia de 

compressão graduada  

 

Avaliar visualmente membro para identificar eritema. 

Palpar membro para identificar calor 

 

Avaliar áreas com tecido gorduroso para sinais de 

hemorragia ou lesões de pele eritematosas em pacientes 

em uso de varfarina  

 

Avaliar extremidades inferiores para evidências de 

“síndrome do dedo azul”  

 

Implementar exame físico 

Obter dados sobre perfusão tissular 

periférica 

Aplicar creme em pele, seca 

Manter hidratação, adequada 

Estimular mobilidade na cama  

Orientar paciente e família sobre 

pele prejudicada relacionadas a 

terapia anticoagulante 

Relatar condição à equipe 

8, 16, 23, 27 
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interprofissional 

Obter dados sobre a pele 

Manter integridade da pele 

Prevenir lesão mecânica 

Trocar cobertura de ferida (ou 

curativo) 

Tratar condição da pele 

Orientar sobre autocuidado com a 

pele 

Orientar sobre efeitos colaterais da 

medicação 

Cuidados para pacientes que fizerem exames com 

contraste: 

Se o ecodoppler for inconclusivo mas a suspeita clínica 

permanecer, deve ser realizada venografia para excluir 

o diagnóstico de trombose venosa profunda 

Quando a cintilografia apresentar resultado 

intermediário ou de baixa probabilidade de 

tromboembolismo pulmonar, ultrassonografia for 

normal e suspeita clínica for intermediária ou alta, 

recomenda-se realizar angiografia pulmonar  

Verificar alergia a contraste  

Monitar arritmias e outras alterações cardíacas 

Se o doppler for negativo mas a suspeita clínica 

permanecer, deve ser realizada venografia para excluir 

o diagnóstico de trombose venosa profunda  

Monitorar função renal 

Avaliar alergia a iodo  

Jejum de quatro a oito horas antes do exame  

Monitorar função renal 

prejudicada por resultado 

laboratorial 

Estimular hidratação, adequada 

Controlar terapia intravenosa 

Medir eliminação urinária 

Interromper ingestão de alimentos 

antes do exame  

Orientar sobre abandono do 

tabagismo antes do exame 

Monitorar sinal de sangramento 

após o exame 

Manter acesso intravenoso 

Manter cobertura de ferida (ou 

curativo) compressivo na 

localização de dispositivo para 

acesso intravenoso 

Avaliar perfusão tissular periférica 

Orientar imobilização da perna ou 

braço com localização do 

8, 14, 15, 16, 26 
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Hidratação oral após exame 

Evitar nicotina duas horas antes do exame  

Monitorar sinais de sangramento e efeitos colaterais 

(arritmia e hipotensão)  

Arteriografia pulmonar pode ser necessária quando a 

tomografia é negativa, mas há alta suspeita clínica de 

tromboembolismo pulmonar  

dispositivo invasivo por via 

intravenosa após o exame  

Avaliar sistema urinário 

Orientar família sobre teste 

diagnóstico 

Relatar resultado de teste ao 

paciente e à família 

Confirmar (ou comprovar) alergia 

ao contraste 

Obter dados sobre condição 

respiratória 

Monitorar condição respiratória 

Monitorar sinais vitais 

Medir (ou verificar) frequência 

cardíaca 

Medir (ou verificar) pressão 

arterial 

Identificar risco de hemorragia 

Anticoagulação para tratamento de 

Tromboembolismo venoso: 

Oferecer heparina de baixo peso molecular para 

paciente com câncer e TVP ou EP confirmada, e 

continuar a heparina de baixo peso molecular por seis 

meses  

Médicos devem fazer ajustes adequados para função 

renal prejudicada  

Para pacientes com câncer, continuar a terapia 

anticoagulante por 12 meses ou até o câncer ser 

resolvido 

Anticoagulação para tratamento de tromboembolismo 

venoso com heparina de baixo peso molecular ou 

Monitorar função renal 

prejudicada  

Avaliar níveis sanguíneos de 

plaquetas 

Administrar medicação subcutânea 

Executar rodízio na técnica de 

injeção subcutânea 

Demonstrar técnica de injeção 

subcutânea 

Identificar risco de hemorragia 

Monitorar efeito colateral da 

medicação 

Orientar sobre medicação 

1, 8, 12, 13, 14, 

16, 19, 20, 22, 

24, 27, 33, 36, 

37, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 

47 
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heparina não fracionada  

Administrar heparina de baixo peso molecular por seis 

semanas. Dose ajustada conforme função renal e nível 

de plaquetas 

Opções de tratamento para trombose venosa: varfarina 

ou heparina de baixo peso molecular por duas semanas 

e, em seguida, retire o cateter venoso central de 

inserção periférica (PICC)  

Pacientes com trombose relacionada ao cateter venoso 

central e embolia pulmonar geralmente iniciam 

tratamento com heparina não fracionada e varfarina, 

enquanto paciente com apenas trombose relacionada ao 

cateter inicia com heparina de baixo peso molecular  

Evidências de meta-analises sugerem que heparina de 

baixo peso molecular pode ser mais efetiva do que 

HNF para tratamento de trombose venosa profunda 

O tratamento inicia com administração de 

anticoagulante parenteral, como heparina de baixo peso 

molecular por via subcutânea, heparina não fracionada 

por via intravenosa ou fondaparinux por via subcutânea 

por 4 a 5 dias. Pacientes com câncer devem manter a 

heparina de baixo peso molecular por 3 a 6 meses e a 

terapia anticoagulante deve ser continuada enquanto o 

câncer estiver ativo  

Diversos estudos relataram o benefício de heparina de 

baixo peso molecular sobre heparina não fracionada no 

tratamento de tromboembolismo venoso em pacientes 

com malignidade  

Heparina de baixo peso molecular, com menores 

interações com alimentos e medicamentos do que 

varfarina, geralmente é o método preferível de 

anticoagulação para pacientes neurooncológicos  

O tratamento de trombose relacionada a cateter venoso 

Orientar sobre regime terapêutico 

Orientar sobre efeitos colaterais da 

medicação 

Orientar sobre prevenção de 

recaída 

Orientar sobre técnica de redução 

de risco de sangramento e de 

trombose venosa profunda 

recorrente 
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central consiste em heparina de baixo peso molecular, 

seguida ou não por varfarina. A duração do tratamento 

difere entre 4 semanas a 6 meses  

Para pacientes com tromboembolismo venoso e câncer, 

as diretrizes recomendam o uso de heparina de baixo 

peso molecular por três a seis meses; e o tratamento 

deve ser continuado indefinidamente ou até o câncer 

ser resolvido  

Heparina de baixo peso molecular é preferível do que 

heparina não fracionada porque tem menor risco de 

sangramento maior e de recorrência. O tratamento deve 

ser mantido por seis meses. Se houver insuficiência 

renal, o tratamento deve ser com HNF seguido por 

varfarina  

No caso de trombose venosa profunda não complicada 

(sem embolia pulmonar e sem contraindicações para 

tratamento domiciliar), deve ser usada enoxaparina 

1mg/kg 12/12horas ou 1,5mg/kg 1x/dia. No caso de 

embolia pulmonar, iniciar com dripping de heparina 

não fracionada intravenosa e conversão para 

enoxaparina SC 1mg/kg 12/12horas  

Heparina de baixo peso molecular deve ser iniciada 

caso exista suspeita de tromboembolismo venoso e não 

haja exame de imagem disponível imediatamente para 

confirmação 

Regimes estabelecidos de heparina de baixo peso 

molecular: dalteparina 200 UI/kg subcutâneo 1 vez ao 

dia por 1 mês, seguido oir 150 UI/kg e tinzaparina 175 

Ui/kg 

Heparina de baixo peso molecular não é só aceitável 

como também preferível a cumarínicos  

Anticoagulação sistêmica são comumente utilizadas. 

Outros tratamentos empregados incluem a varfarina  
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A incidência de trombose recorrente foi menor em 

pacientes recebendo heparina de baixo peso molecular 

do que varfarina  

Monitoração de exames laboratoriais para controle 

da anticoagulação:  

Controle do INR para anticoagulação em longo 

prazo com varfarina:  

Pacientes com câncer com função renal prejudicada 

podem receber heparina de baixo peso molecular em 

dose reduzida. Pode ser necessário monitorar fator X  

O INR é usualmente checado diariamente até atingir 

dose terapêutica e se sustentar por dois dias seguidos. 

Então, é verificado de duas a três vezes na semana por 

uma a duas semanas. Depois, menos frequente, 

conforme estabilidade dos resultados. Uma vez o INR 

estável, a frequência do exame laboratorial pode ser 

com intervalos de 4 semanas  

Devido a resposta dos pacientes a heparina não 

fracionada varia, a monitoração laboratorial do tempo 

de tromboplastina parcial ativada (aPTT) é necessária, 

requerendo internação hospitalar 

Usualmente é administrado heparina não fracionada em 

bolus seguido por infusão continua para manter o aPTT 

entre 1.5–2.0 do tempo normal   

Terapia anticoagulante oral deve ser mantida por 3 a 6 

meses com um INR alvo de 2,5 (intervalo entre 2 e 3)  

Avaliação laboratorial padrão inclui hemograma 

complete com contagem de plaquetas, bioquímica e 

coagulograma  

D-dímero negativo ou baixo após anticoagulação está 

associado a menor chance de recorrência  

Quando não há sangramento mas INR acima de 5,0 e 

Coletar Amostra (ou Espécimen) 

de Sangue Venoso 

Monitorar Resultado Laboratorial 

do INR  

Monitorar Resultado Laboratorial 

do coagulograma  

Relatar Resultado de Teste ao 

paciente e à família   

Obter Dados sobre Risco de 

Interação Medicamentosa, Adversa 

Garantir (ou Assegurar) 

Continuidade de Cuidado 

Identificar Risco de Hemorragia 

Avaliar sinal e sintoma de 

sangramento  

Monitorar função renal 

prejudicada  

 

 

8, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 24, 

25, 26, 27, 37, 

43 
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abaixo de 9,0, omitir próximas doses de varfarina. Se 

INR acima de 9,0, omitir dose e administrar vitamina K 

por via oral  

O paciente em tratamento para tromboembolismo 

venoso em domicílio fez exame de sangue para 

verificar plaquetas a cada 2 semanas. Se a contagem de 

plaquetas estivesse abaixo de 50000/ml, a heparina de 

baixo peso molecular seria suspensa  

O nível de D-dímero está associado com tamanho do 

trombo, severidade do tromboembolismo pulmonar e 

tem valor como marcador diagnóstico  

Avaliar possibilidade de trombólise:  

Avaliar performance status 

Avaliar risco de sangramento 

Monitorar estabilidade hemodinâmica 

Indicada trombólise para paciente com embolia 

pulmonar e instabilidade hemodinâmica  

O uso de trombolíticos pode causar efeitos colaterais 

como sangramento 

 Considerar trombólise com cateter em pacientes com 

trombose venosa profunda ileofemural sintomáticos, 

com sintomas a menos de 14 dias, boa performance-

status, expectativa de vida maior que um ano e baixo 

risco de sangramento  

Identificar Risco de Hemorragia 

Administrar Medicação 

trombolítica por dispositivo 

intravenoso 

Monitorar Resposta ao Tratamento 

Obter Dados sobre Tolerância à 

Atividade 

Obter Dados sobre Condição 

Respiratória 

Monitorar Sinais Vitais 

Monitorar Pressão Arterial 

Monitorar Saturação de Oxigênio 

Sanguíneo Usando Oxímetro de 

Pulso 

Manter Vigilância Contínua 

Orientar sobre Procedimento 

Orientar sobre Efeitos Colaterais 

da Medicação 

8, 11, 19, 45 

 

Instituir cuidados pré e pós trombectomia: Identificar Risco de Hemorragia 

Monitorar Resposta ao Tratamento 

14, 22, 27 
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Embolectomia pulmonar ou endarterectomia pulmonar  

Embolectomia pulmonar  

Outros tratamentos menos empregados incluem 

trombectomia  

Orientar sobre Procedimento 

Obter Dados sobre Condição 

Respiratória 

Vigilância Contínua 

Monitorar Sinais Vitais 

Monitorar Condição Respiratória 

Trocar Cobertura de Ferida (ou 

Curativo) operatória 

Observar cobertura de ferida (ou 

curativo) 

Avaliar sinal e sintoma de 

sangramento  

Interromper ingestão de alimentos 

antes da cirurgia  

Hemotransfusão:  

Avaliar necessidade de administrar 

Paciente com sangramento significativo e INR elevado 

pode receber plasma fresco congelado, concentrado de 

complexo de protrombina ativado ou de factor VII 

recombinante humano ativado, conforme necessário  

Se houver sangramento significativo e instabilidade 

hemodinâmica, pode ser necessário transfusão de 

concentrado de hemácias e plasma fresco congelado   

Avaliar necessidade de transfusão de plaquetas para 

manter níveis acima de 50.000 durante anticoagulação 

com heparina de baixo peso molecular, para pacientes 

com câncer hematológico e trombose relacionada a 

cateter venoso central 

 

Coletar Amostra (ou Espécimen) 

de Sangue Venoso 

Observar identidade do paciente e 

tipo sanguíneo antes da 

hemoterapia   

Monitorar sinais vitais antes, 

durante e após hemoterapia  

Interromper hemoterapia se reação 

alérgica presente   

Administrar concentrado de 

hemácias em até quatro horas  

Administrar produtos do sangue 

conforme orientação da rotina 

institucional  

Relatar Condição à Equipe 

Interprofissional 

Monitorar Resultado Laboratorial 

14, 16, 24, 42 
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antes e após hemoterapia   

Monitorar Efeito Colateral da 

Medicação 

Confirmar (ou Comprovar) Alergia 

Relatar Resultado de Teste ao 

paciente, aos familiares e à equipe 

de saúde  

Usar Técnica de Redução de Risco 

Identificar Risco de Hemorragia 

Avaliar sinal e sintoma de 

sangramento  

Avaliar sinais de sangramento: 

Medidas para minimizar risco de sangramento:  

Entrevistar o paciente e obter uma amostra da 

expectoração para avaliar hemoptise  

Avaliar sinais e sintomas de sangramento, incluindo 

petéquias, epistaxe, hematúria, hemoptise, melena, dor 

abdominal e cefaleia  

Instituir medidas para reduzir sangramento, como 

utilizar escovas de cerdas macias, barbeador elétrico e 

minimizar punções 

Monitorar sinais e sintomas de sangramento 

Avaliar sangue oculto nas fezes  

Monitorar acessos venosos para infiltração ou 

sangramento 

Evitar injeções intramusculares 

 

Identificar Risco de Hemorragia 

Gerenciar Defecação (ou 

Eliminação Intestinal) 

Implementar Exame Físico 

Obter Dados sobre a Pele 

Cuidados com Local de 

Dispositivo Intravenoso 

 

Usar Técnica de Redução de Risco 

Orientar sobre Técnica de Redução 

de Risco 

Monitorar Risco de Queda 

Orientar sobre Medidas de 

Segurança 

Monitorar Efeito Colateral da 

Medicação 

Monitorar Sinais Vitais 

Relatar Condição à Equipe 

Interprofissional 

Avaliar sinal e sintoma de 

16, 23, 24, 

27, 51 
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sangramento no sistema 

tegumentar e eliminação 

Monitorar os níveis de 

hemoglobina/hematócrito antes e 

após sangramento 

Monitorar sinais e sintomas de 

sangramento persistente 

 Monitorar exames de coagulação 

Monitorar sinais vitais ortostáticos  

Manter repouso na cama durante 

sangramento ativo 

Administrar terapia sanguínea, 

quando apropriado 

Realizar terapia de infusão 

hemoterápica 

Manter acesso venoso pérvio 

Aplicar pressão ou curativo no 

local do sangramento, se 

apropriado 

 Proteger o paciente de trauma que 

possa causar sangramento 

 Orientá-lo a usar sapatos para 

deambulação 

 Usar escova de dente macia na 

higiene oral  

 Usar aparelho de barbear elétrico 

em vez de lâmina de barbear 

 Aconselhar o paciente a evitar 

procedimentos invasivos; se 

necessário, monitorar 

sangramentos com atenção 

Coordenar o tempo necessário para 
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procedimentos invasivos, como 

transfusões de hemoterapia, se 

apropriado 

 Evitar inserir objetos em orifícios 

que estejam com sangramento 

 Evitar aferir temperatura retal 

Aconselhar o paciente a evitar 

erguer peso 

 Administrar medicação conforme 

a necessidade 

 Orientar o aumento da ingesta de 

líquidos 

Usar colchão terapêutico para 

evitar traumas  

 Evitar obstipação 

Perguntar ao paciente sobre tosse Monitorar condição respiratória 

Obter dados sobre condição 

respiratória 

Obter Dados sobre Expectoração 

(ou Escarro)  

Auscultar pulmão 

Observar tosse 

23 

Administração de protamina para reverter heparina 

não fracionada: 

Administrar protamina ou vitamina K se necessário 

para reverter anticoagulação 

Dose máxima de 50 mg por infusão  

Administrar protamina lentamente por 10 a 20 minutos 

para evitar hipotensão ou hipersensibilidade  

Avaliar aPTT imediatamente antes e após 

administração e repetido duas horas depois para avaliar 

Identificar Risco de Hemorragia 

Coletar Amostra (ou Espécimen) 

de Sangue Venoso 

Monitorar resultado laboratorial 

antes e após administração do 

medicamento  

Relatar resultado de teste a 

pacientes e familiares  

Administrar Medicação  

14, 16, 17 

 

 

  



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

resposta 

Sangramento associado a heparina não fracionada pode 

ser revertido com protamina. Protamina não reverte 

efetivamente heparina de baixo peso molecular 

Monitorar Resposta ao Tratamento 

Monitorar Efeito Colateral da 

Medicação 

Confirmar (ou Comprovar) Alergia 

Monitorar Sinais Vitais 

Monitorar Pressão Arterial 

Relatar Condição à Equipe 

Interprofissional 

Relatar Condição a Membro da 

Família 

Usar Técnica de Redução de Risco 

Vigilância Contínua 

Monitorar Sinais Vitais 

Monitorar Pressão Arterial 

Avaliar sinal e sintoma de 

sangramento  

Administrar medicação por via 

intravenosa lentamente 

Cuidados com Cateter Venoso Central: 

Avaliação e registro de sinais e sintomas sugestivo de 

complicação durante o uso de cateter venoso central 

Realizar manutenção do cateter venoso central com 

flush de heparina 

Avaliar possibilidade de remover cateter venoso central 

em pacientes com trombose após tratamento com 

heparina de baixo peso molecular por 3 a 5 dias quando 

o cateter não estiver mais funcionante ou não for 

necessário 

Fornecer informações sobre sinais e sintomas de 

Gerenciar acesso venoso central 

(linha central) 

Implementar exame físico 

Avaliar localização de dispositivo 

invasivo 

Obter dados sobre sinais e 

sintomas de infecção 

Monitorar sinais e sintomas de 

infecção 

Cuidados com local de dispositivo 

invasivo 

Obter dados sobre sinal de 

1, 10, 12, 22, 

30, 42, 44, 48 
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complicação e conduta com o cateter venoso central  

Remover o PICC após 2 semanas de anticoagulação 

após confirmação de tromboembolismo venoso causado 

pelo cateter 

Fornecer informações sobre cuidados pré-inserção de 

cateter venoso central: Orientar os pacientes nas 

primeiras 72 horas antes de inserção do cateter a fazer 

água quente e fortalecimento do veia cateter  

O cateter venoso central de pacientes que não foram 

tratados com anticoagulante foram removidos conforme 

diagnostico de trombose venosa profunda superior  

Cateter venoso central não necessita ser removido se 

estiver funcionando  

desconforto 

Relatar condição alterada à equipe 

interprofissional 

Orientar família sobre cuidados 

com o dispositivo invasivo 

Usar técnica de redução de risco de 

infecção e de trombose venosa 

profunda 

Prevenir infecção 

Trocar cobertura de ferida (ou 

curativo) com assepsia 

Orientar sobre troca de cobertura 

de ferida (ou curativo) 

Prevenir lesão mecânica 

Orientar sobre comunicação, 

efetiva, se localização de 

dispositivo invasivo alterada 

Registrar condição de acesso 

venoso central (linha central) em 

prontuário do paciente 

 

Obter dados sobre risco de 

trombose venosa profunda 

 

Aplicar compressa quente antes de 

inserir dispositivo de acesso 

vascular  

Reforçar técnica de exercício 

muscular ou articular antes de 

inserir dispositivo de acesso 

vascular  

Orientar sobre procedimento 

Estimular deambulação após início de Administrar medicação de terapia 

anticoagulante 

11, 16, 24, 
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anticoagulação:  

Encorajar atividade apropriadas para suporte de 

circulação venosa (exercícios com a perna, 

deambulação  

Não é necessário repouso  

Evitar sentar e ficar em pé por longo período 

Evitar cruzar as pernas  

Iniciar anticoagulação antes de estimular a 

deambulação  

Avaliar condição 

musculoesquelética 

Auxiliar na marcha (caminhada) 

Obter dados sobre capacidade para 

andar (caminhar) 

Fazer progredir (ou promover) a 

mobilidade após iniciar terapia 

anticoagulante 

Auxiliar na mobilidade 

Executar amplitude de movimento, 

passiva 

Obter dados sobre mobilidade 

Obter dados sobre tolerância à 

atividade  

Obter dados sobre amplitude de 

movimento, ativa 

Promover mobilidade física 

Posicionar paciente 

Orientar sobre técnica de 

deambulação 

Encorajar repouso antes de iniciar 

terapia anticoagulante 

Monitorar risco de queda 

Orientar sobre prevenção de queda 

Orientar família sobre prevenção 

de queda 

Realizar a troca de posição 

corporal na cama  

Fornecer aparelhos de segurança 

27, 51 

 

Orientar manter membros inferiores elevados Encorajar repouso se edema ou 

desconforto presente  

16, 21, 24, 
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quando houver edema ou desconforto:  

Elevar extremidade afetada para reduzir edema e 

promover retorno venoso  

Repouso e elevação do membro para reduzir edema e 

desconforto podem ser necessários 

Orientar repousar a perna em um travesseiro ou elevar 

colchão até nível do quadril, sem hiperextender joelho 

ou aplicar pressão em região posterior de joelho  

 

Obter dados sobre dor 

Obter dados sobre edema 

Obter dados sobre perfusão tissular 

periférica 

Obter dados sobre função 

neurovascular periférica 

Obter dados sobre risco de 

perfusão tissular, ineficaz 

Monitorar tolerância à atividade 

Obter dados sobre integridade da 

pele 

Manter integridade da pele 

Identificar percepções alteradas 

Posicionar paciente 

Orientar sobre uso de dispositivo 

de apoio para elevar membro 

alterado 

Observar hiperemia pela extensão 

corporal durante o banho 

Manter a extremidade edemaciada 

elevada acima do nível do coração 

Orientar o paciente a realizar 

cuidados com os pés: -Evitar ficar 

de pé, parado, na mesma posição, 

por muito tempo  

Orientar o paciente sobre 

exercícios físicos: -Realizar 

caminhada diariamente 

 Orientar o paciente sobre medidas 

de prevenção de comprometimento 

vascular: -Usar meias elásticas 

25, 27, 53 

 

 

Estimular a realização de exercícios com membros Avaliar condição 16, 24 
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inferiores no leito: 

Encorajar atividades apropriadas para suporte da 

circulação venosa (exercícios com as pernas, 

deambulação) 

Quando no leito, o paciente deve ser encorajado a fazer 

exercícios com a panturrilha, como dorsiflexão  

musculoesquelética 

Obter dados sobre mobilidade 

Obter dados sobre amplitude de 

movimento, ativa 

Monitorar tolerância à atividade 

Promover mobilidade física 

Avaliar resposta psicossocial à 

instrução sobre exercício físico 

Identificar percepções alteradas 

 

Aplicar compressa morna em área afetada:  

Aplicar compressa morna na área pode promover 

conforto  

Aplicar compressa quente 

Identificar percepções alteradas 

Avaliar resposta ao tratamento 

21, 24, 25 

Medir e registrar diâmetro dos membros:  

Medir circunferência da panturrilha  

Assimetria de panturrilha, quando documentada com 

uma fita métrica, é um dos achados mais importantes 

da trombose venosa profunda 

Medir e documentar a circunferência da área afetada 

Obter Dados sobre Edema 

unilateral 

Registrar extensão do edema 

unilateral 

16, 23, 27 

 

Avaliar hidratação: 

O enfermeiro também monitora a ingesta hídrica para 

prevenir desidratação  

Garantir ingesta de líquido adequada  

Encorajar o paciente diagnosticado com trombose 

venosa profunda a se manter hidratado  

Avaliar sinal de desidratação 

Observar padrão de ingestão de 

líquidos 

Estimular ingestão de líquidos 

Avaliar turgor da pele e mucosa 

oral 

Examinar mucosa oral 

Manter a pele hidratada 

Monitorar sinais e sintomas de 

desidratação 

12, 21, 41 
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Gerenciar hidratação 

Gerenciar desidratação  

Avaliar dor: 

Providenciar medidas farmacológicas e não 

farmacológicas para alívio da dor: 

Avaliar queixa de dor do paciente  

Providenciar medidas farmacológicas e não 

farmacológicas para reduzir dor  

O tratamento pode incluir o uso de meias de 

compressão e elevação da extremidade afetada  

Obter uma história do paciente acurada em relação a 

sequência e duração dos sintomas e avaliar se dor 

torácica ou falta de ar estiver presente  

Deambulação precoce melhora dor, edema e incidência 

de síndrome pós-trombótica  

Períodos de repouso frequentes e elevação do membro 

pode reduzir desconforto  

 

 

Obter Dados sobre Dor 

(características da dor, incluindo 

local, início, duração, frequência, 

qualidade, intensidade e fatores 

precipitantes) 

 Administrar Medicação para Dor 

Avaliar Resposta ao Manejo 

(Controle) da Dor 

Orientar sobre Manejo (Controle) 

da Dor 

Orientar Família sobre Manejo 

(Controle) da Dor  

Controlar os fatores ambientais 

capazes de influenciar a resposta 

do paciente ao desconforto  

Diminuir os fatores que possam 

aumentar a experiência de dor (por 

exemplo: medo, fadiga, monotonia 

e falta de informação, vícios de 

posição corporal)  

Orientar fazer repouso e elevar 

membros para aliviar desconforto 

Explicar e aplicar as medidas não 

invasivas e não farmacológicas de 

alívio da dor: posicionamento 

apropriado, distração 

(musicoterapia, conversa, televisão 

etc.), exercícios respiratórios, 

massagens, aplicação de aparelho 

de aquecimento/resfriamento e 

técnicas de relaxamento 

Promover sono e repouso 

11, 15, 16, 

21, 23, 27, 

51 
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adequados para facilitar o alívio da 

dor 

Controlar os fatores ambientais 

capazes de influenciar a resposta 

do paciente ao desconforto 

Programar terapias não 

medicamentosas, tais como: 

terapia de humor, terapia por 

música, terapia de relaxamento 

simples, televisão, massagens, uso 

de aparelho de resfriamento 

/aquecimento 

Observar indicadores não verbais 

de desconforto 

Avaliar nível de ansiedade: 

Providenciar medidas farmacológicas e não 

farmacológicas para alívio da ansiedade: 

Providenciar medidas farmacológicas e não 

farmacológicas para reduzir ansiedade 

Prover (Proporcionar, Fornecer) 

Apoio Emocional 

Gerenciar Ansiedade 

 

16 

Avaliar padrão respiratório: 

Avaliar sinais e sintomas de embolia pulmonar: 

Verificar frequência respiratória e entrevistar o paciente  

Monitorar respiração, saturação de oxigênio e ausculta 

pulmonar em intervalos regulares  

O paciente deve ser monitorado para sinais e sintomas 

de embolia pulmonar (falta de ar súbita, dor torácica 

pleurítica, aumento da frequência respiratória e 

hemoptise)  

Uma vez presentes os sintomas de tromboembolismo 

venoso, medidas da oximetria de pulso devem ser 

obtidas  

Monitorar condição respiratória 

Medir (ou verificar) movimentos 

respiratórios 

Monitorar saturação de oxigênio 

sanguíneo usando oxímetro de 

pulso 

Monitorar terapia respiratória 

Elevar tórax 

Manter repouso na cama 

Preparar material para entubar 

paciente, se necessário 

Posicionar paciente na cama em 

13, 15, 16, 

23, 24, 27, 

51 
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 posição de conforto 

Administrar oxigenoterapia 

Orientar sobre oxigenoterapia 

Aspirar por via aérea 

Auscultar ruído respiratório 

Registrar características da 

secreção em via aérea.  

Administrar oxigênio suplementar se necessário: 

Providenciar oxigênio suplementar ou outro suporte 

respiratório como necessário  

Suplementação de oxigênio deve ser providenciada se a 

saturação de oxigênio estiver abaixo do normal ou se o 

paciente se queixar de dispneia  

 

Monitorar terapia respiratória 

Administrar oxigenoterapia 

Orientar sobre oxigenoterapia 

Manter vias aéreas permeáveis 

Manter ventilação 

Elevar tórax 

Preparar material para entubar 

paciente, se necessário  

Posicionar paciente na cama em 

posição de conforto 

Aspirar por via aérea 

Auscultar ruído respiratório 

Registrar características da 

secreção em via aérea. 

13, 16, 51 

Avaliar visualmente presença de cianose de 

extremidade 

Avaliar extremidades inferiores para evidências de 

“síndrome do dedo azul”  

Monitorar Perfusão Tissular 

Monitorar Saturação de Oxigênio 

Sanguíneo Usando Oxímetro de 

Pulso 

Manter região corporal distal 

aquecida  

16, 23 

 

Orientar (Encorajar) o uso de meias de compressão 

graduada: 

Oferecer meia de compressão graduada abaixo do 

Aplicar meias elásticas 

Orientar como colocar ou pôr as 

meias elásticas  

8, 11, 21, 24, 

25 
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joelho com pressão maior do que 23mmHg uma 

semana após diagnóstico ou após redução do edema  

Orientar a colocação da meia na ausência de edema  

Orientar utilização das meias por pelo menos 02 anos  

Orientar o descarte da meia com aproximadamente 4 a 

6 meses de uso  

Orientar o uso da meia apenas na perna afetada 

Avaliar descontinuar o uso da meia caso ocorram 

eventos adversos (marcas, flictenas ou descoloração da 

pele, particularmente acima dos joelhos e 

proeminências ósseas ou dor e desconforto)  

Avaliar compreensão do paciente para utilizar meia de 

compressão graduada 

Avaliar capacidade para colocar e retirar a meia de 

compressão graduada, ou ter alguém com habilidade 

para isso  

Garantir que o paciente compreenda os benefícios de 

utilizar a meia, sua higiene e suas possíveis 

complicações  

Instruir o paciente sobre a importância de usar meia de 

compressão graduada para diminuir o risco de síndrome 

pós-trombótica em 50%  

Encorajar o uso de meia de compressão graduada 

Orientar a trocar meia elástica 

semestralmente 

Avaliar pele 

Avaliar capacidade para vestir-se 

com as meias elásticas 

Orientar família sobre uso da meia 

de compressão graduada 

 

Avaliar adesão ao regime 

terapêutico 

Obter dados sobre cognição 

Gerenciar edema 

Orientar sobre edema 

Monitorar dor 

Prevenir lesão em pele pelo uso da 

meio de compressão graduada 

 

 

Promover educação em saúde sobre o uso de 

dispositivo de compressão pneumática sequencial: 

Promover educação do paciente e dos familiares sobre 

o uso do dispositivo  

Verificar se o dispositivo de compressão sequencial está 

sendo utilizado e colocado de forma correta  

Gerenciar dispositivo de 

compressão pneumática 

Avaliar capacidade para manejar o 

regime com dispositivo 

vasopneumático 

Obter dados sobre sinal de 

49 
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desconforto 

Orientar família sobre dispositivo 

de compressão pneumática  

Orientar sobre segurança de 

dispositivo de compressão 

pneumática  

Identificar pacientes em risco de osteoporose: 

Identificar pacientes em risco de osteoporose (uso de 

heparina por mais de três meses ou recebendo doses 

acima de 15000 por dia  

Administrar cálcio, vitamina D e bisfosfonatos 

conforme prescrição  

Orientar sobre Efeitos Colaterais 

da Medicação 

Obter Dados sobre Risco de 

Quedas 

Orientar Família sobre Prevenção 

de Queda 

Avaliar Condição 

Musculoesquelética 

Orientar sobre a preparação do 

ambiente, como retirada de tapete 

ou uso de tapetes antiderrapantes e 

remoção de obstáculos, a fim de 

evitar riscos  

Manter a cama com grade 

16, 51 

Fornecer material educativo por escrito ou por 

recurso audiovisual: 

Fornecer aos pacientes em uso de anticoagulante um 

livro ou folheto de informações sobre o tratamento  

Utilizar material educativo por escrito para reforçar 

informações ou instruções  

Panfletos e folders são os instrumentos mais comuns 

utilizados para fornecer informação aos pacientes, mas 

também se utiliza kit de admissão e vídeos educativos  

Rever o ensinamento da técnica de injeção por 

demonstração e reforçar com material de referência por 

escrito  

Prover (Proporcionar, Fornecer) 

Lista de Medicação 

Prover (Proporcionar, Fornecer) 

Material Instrucional sobre terapia 

anticoagulante 

Orientar sobre Terapia 

Anticoagulante 

Orientar sobre Efeitos Colaterais 

da Medicação 

Orientar sobre Medicação 

 Orientar sobre Prevenção de 

Recaída 

Orientar sobre Técnica de Redução 

8, 13, 15, 16, 

49 
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Folders educativos entregues na admissão e letreiros no 

quarto sobre a importância do uso de dispositivo de 

compressão sequencial foram implementados numa 

unidade pós-operatória para pacientes com câncer 

ginecológico e urológico  

de Risco 

Orientar sobre Medidas de 

Segurança 

Obter Dados sobre Cognição 

Obter Dados sobre Capacidade 

para Executar o Cuidado 

Obter Dados de Conhecimento 

sobre Regime Terapêutico 

Obter Dados sobre Adesão ao 

Regime Terapêutico 

Obter Dados sobre Atitude em 

Relação ao Regime Terapêutico 

Obter Dados sobre Barreiras para 

Adesão 

Reforçar Adesão 

Promover Adesão ao Regime 

Apoiar Capacidade para Gerenciar 

o Regime 

Orientar uso de material informativo específico 

para identificação de pessoa em terapia 

anticoagulante:  

Fornecer “cartão alerta de uso de anticoagulante” e 

orientar o paciente a sempre o carregar consigo  

Orientar uso de bracelete que identifica uso de terapia 

anticoagulante 

Orientar sobre Medidas de 

Segurança 

Prover (Proporcionar, Fornecer) 

Material Instrucional 

Orientar sobre uso constante de 

material informativo específico 

para identificação de pessoa em 

terapia anticoagulante 

8, 16 

Ensinar o paciente sobre medidas preventivas de 

tromboembolismo venoso recorrente: 

O enfermeiro também adverte o paciente sobre a 

necessidade de hidratação, mobilidade e estilo de vida 

para minimizar o risco de recorrência  

Orientar sobre Terapia 

Anticoagulante 

Obter Dados sobre Adesão ao 

Regime Terapêutico 

Reforçar Adesão 

8, 37, 41 
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Ensinar sobre prevenção de recorrência   

Ensinar o paciente e familiares sobre a técnica de 

administração subcutânea de heparina de baixo 

peso molecular: 

Avaliar habilidade do paciente ou de familiares para 

administrar a heparina de baixo peso molecular: 

Deve ser levado em consideração a preferência do 

paciente e a sua capacidade para auto-administrar 

injeção ou ter um cuidador para administrar  

Deve ser organizado treinamento para pacientes ou 

cuidadores sobre a técnica de administração de 

heparina de baixo peso molecular com objetivo de 

diminuir a quantidade de pessoas que necessitam ir até 

um enfermeiro injetar o medicamento  

Instruir paciente ou cuidador sobre técnica de injeção 

subcutânea, local de aplicação, rodízio, descarte de 

seringas e métodos para reduzir equimoses  

O enfermeiro oncologista deve garantir que o paciente 

de alta hospitalar em uso de heparina de baixo peso 

molecular esteja confortável para a autoaplicação e 

saiba obter, armazenar, usar e descartar o medicamento 

em casa  

Fornecer instrução para pacientes e familiares sobre 

técnica de injeção para administração de heparina de 

baixo peso molecular 

O enfermeiro orientou o paciente com 

tromboembolismo venoso em uso de heparina de baixo 

peso molecular em domicílio sobre a autoaplicação, os 

efeitos colaterais e o acompanhamento clínico. Ele foi 

encorajado a reportar qualquer sinal de sangramento. 

Rever o ensinamento da técnica de injeção por 

demonstração e reforçar com material de referência por 

Orientar sobre Terapia 

Anticoagulante 

Demonstrar Técnica de Injeção 

Subcutânea 

Orientar Família sobre Regime 

Terapêutico 

Obter Dados sobre Capacidade 

para Executar o Cuidado 

Obter Dados sobre Atitude em 

Relação ao Regime Terapêutico 

Obter Dados sobre Barreiras para 

Adesão 

Orientar rodízio na técnica de 

injeção subcutânea 

Orientar a descartar agulha, 

seringa e medicação 

Avaliar capacidade para executar o 

cuidado antes da alta 

Reforçar orientações sobre terapia 

anticoagulante em consulta de 

acompanhamento (ou consulta 

subsequente)  

Observar pele alterada por técnica 

de injeção subcutânea em consulta 

de acompanhamento (ou consulta 

subsequente) 

8, 12, 13, 16, 

24, 36, 37, 

41 
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escrito  

Se o paciente não é capaz de autoadministrar a heparina 

de baixo peso molecular, deve ser organizada uma 

forma de administração em serviço de saúde, serviço 

para controle de anticoagulação, clínica ou por visita de 

enfermagem domiciliar   

Todos os pacientes foram educados sobre a 

autoadministração de heparina de baixo peso molecular 

por via subcutânea e sobre monitoramento de 

anticoagulação oral  

Ensinar o paciente sobre tromboembolismo venoso: 

Fornecer informação sobre o tratamento 

anticoagulante: 

Avaliar capacidade de aprendizagem e suas 

barreiras e compreensão do paciente sobre a doença 

e o tratamento: 

Fornecer informação verbal e por escrito sobre terapia 

anticoagulante  

Ensinar como utilizar o medicamento  

Explicar duração do tratamento  

Orientar sobre efeitos colaterais e conduta  

Orientar sobre interações medicamentosas e 

alimentares  

Ensinar sobre motivo da anticoagulação,  importância 

da aderência, do monitoramento e do acompanhamento  

Ensinar sobre prevenção de recorrência  

Ensinar sobre uso de perfurocortante, esportes e 

atividades a evitar  

Ensinar a identificar sinais de sangramento e procurar-

Obter Dados sobre Conhecimento 

da Doença 

Obter Dados de Conhecimento 

sobre Regime Terapêutico 

Obter Dados sobre Cognição 

Identificar Barreiras à 

Comunicação 

Obter Dados sobre Capacidade 

para Executar o Cuidado 

Orientar sobre Doença 

Orientar sobre Terapia 

Anticoagulante 

Orientar sobre Regime Terapêutico 

Orientar sobre Medicação 

Orientar sobre Efeitos Colaterais 

da Medicação 

Orientar a Lidar com Medicação 

Obter Dados sobre Resposta à 

Orientação 

Obter Dados sobre Atitude em 

Relação ao Regime Terapêutico 

8, 9, 12, 13, 

16, 21, 23, 

27, 37, 43 
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comunicar serviço de saúde  

O enfermeiro tem a responsabilidade de educar 

paciente e cuidadores sobre o risco de eventos 

tromboembólicos e seus sinais, sintomas e sequelas 

Pacientes devem ser orientados sobre escala de teste 

laboratorial e ajuste de doses de varfarina 

Aconselhar os pacientes que o álcool afeta a 

metabolização da varfarina e, portanto, o consumo não 

deve exceder um ou dois copos por dia  

Prover instruções para cuidados de emergência em caso 

de um evento de sangramento  

Estudos sugerem que a educação do paciente sobre 

tromboembolismo venoso pode ser útil para a reação 

inicial e fases subsequentes de enfrentamento do 

tromboembolismo venoso 

Avaliar Resposta Psicossocial à 

Instrução sobre Medicação 

Obter Dados sobre Disposição (ou 

Prontidão) para Aprender 

Orientar Família sobre Doença 

Orientar sobre Técnica de Redução 

de Risco 

Orientar sobre Padrão de Ingestão 

de Alimentos 

Obter Dados sobre Risco de 

Interação Medicamentosa, Adversa 

Orientar sobre Dieta 

Orientar sobre Medidas de 

Segurança 

Orientar sobre Comunicação, 

Efetiva 

Facilitar Capacidade para 

Participar no Planejamento do 

Cuidado 

Facilitar Adesão ao Regime  

Facilitar Capacidade da Família 

para Participar no Plano de 

Cuidado 

Promover enfrentamento, eficaz 

Orientar a identificar sinal e 

sintoma de sangramento ou 

trombose venosa profunda 

recorrente 

Avaliar capacidade para monitorar 

a doença, prejudicada 

Orientar sobre Comportamento de 

Busca de Saúde 
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Avaliar aderência a tromboprofilaxia farmacológica 

secundária: 

Estabelecer métodos para documentar, avaliar e 

melhorar aderência de paciente e familiares ao 

tratamento anticoagulante, por via oral ou por 

injeção (tais métodos podem incluir um diário do 

paciente, folhas de fluxo auto-registradas ou 

formulações de administração de medicamentos em 

casa) Esses registros devem ser trazidos para visitas 

clínicas para revisão pela equipe de cuidados de 

saúde para garantir a conformidade contínua : 

Em pacientes com câncer, a terapia anticoagulante deve 

ser continuada durante 12 meses ou mais, enquanto os 

doentes têm evidências de câncer ativo ou estão em 

quimioterapia  

A profilaxia contra tromboembolismo venoso 

recorrente pode incluir a continuação da terapia 

anticoagulante pelo menos 6 meses em pacientes que 

não têm evidência de câncer residual e, portanto, não 

receberão mais terapia de câncer. Entretanto, pacientes 

com tumor residual e para os quais a terapia 

anticancerosa está em andamento, devem continuar 

recebendo tratamento de anticoagulação desde que o 

câncer permaneça  

Obter Dados sobre Adesão ao 

Regime Medicamentoso 

Avaliar Adesão ao Regime 

Terapêutico 

Promover Adesão à Medicação 

Orientar sobre Prevenção de 

Recaída 

Orientar sobre Autocuidado 

Orientar sobre Medidas de 

Segurança 

Avaliar Resposta Psicossocial à 

instrução 

Prover (proporcionar, fornecer) 

agenda de medicação 

Prover (proporcionar, fornecer) 

lista de medicação 

Prover (proporcionar, fornecer) 

material instrucional por escrito 

sobre terapia anticoagulante 

14, 16, 25, 

50 

 

Intervenções para o diagnóstico de enfermagem 

Febre: não encontrei na revisão integrativa de literatura 

Monitorar a temperatura corporal 

tão frequentemente quanto 

apropriado 

Monitorar os sinais vitais 

Monitorar sinais e sintomas de 

infecção 

Monitorar células sanguíneas 

Monitorar a ingestão e a 

eliminação 

Administrar medicamentos 

51 
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antipiréticos 

 Cobrir o paciente com lençol 

somente quando adequado 

Encorajar banho morno, se 

indicado.  

Encorajar maior ingestão de 

líquidos 

Administrar líquidos endovenosos, 

quando apropriado 

Aplicar aparelho de resfriamento 

na região axilar e região inguinal, 

quando apropriado 

Aumentar a ventilação do ar, 

utilizando um ventilador 

Intervenções para o diagnóstico de enfermagem 

Risco de Infecção: não encontrei na revisão integrativa 

de literatura 

Gerenciar espaço físico adequado 

para cada paciente.  

Limpar adequadamente o ambiente 

após o uso de cada paciente 

Treinar a equipe para higienização 

ambiental e técnicas de precaução, 

de acordo com a necessidade 

Gerenciar segurança ambiental.  

Prevenir infecção cruzada 

Orientar o paciente sobre técnica 

adequada para lavar as mãos 

Orientar os visitantes e 

acompanhantes a lavar as mãos ao 

entrarem e saírem do quarto do 

paciente 

Lavar as mãos antes e depois de 

cada atividade de cuidado ao 

paciente 

51 
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Instituir precauções padronizadas  

Trocar os acesos venosos centrais e 

periféricos, bem como curativos, 

conforme orientações atuais 

Manipular com técnica asséptica 

todos os acessos endovenosos 

Ensinar ao paciente e à família 

como evitar infecção 

Intervenções para os diagnósticos de enfermagem 

Medo, Adaptação prejudicada e Risco de qualidade 

de vida, negativa: não encontrei na revisão integrativa 

de literatura. 

 

Encorajar afirmações positivas 

Identificar atitude sobre o cuidado 

Identificar status psicossocial 

Promover apoio social 

Promover esperança 

Ajudar a identificar atributos 

positivos 

Estabelecer relação de confiança 

Apoiar status psicológico 

Aconselhar sobre medos 

Facilitar habilidade para 

comunicar sentimentos 

Fornecer apoio emocional 

Proteger a autonomia do paciente 

Envolver o paciente no processo 

de tomada de decisão 

Desenvolver habilidade para 

comunicar-se com o paciente 

Desenvolver habilidade para 

comunicar-se com membros da 

família 

Orientar técnica de relaxamento 

51, 52 
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Orientar terapia por música 

Avaliar suporte social 

Promover apoio social 

Oferecer apoio emocional 

Avaliar esgotamento 

Aconselhar sobre esperança 

Avaliar medo 

Avaliar autoimagem 

Avaliar bem-estar psicológico 

Avaliar capacidade de 

enfrentamento 

Avaliar depressão 

Avaliar expectativas 

Aconselhar sobre medo 

Avaliar sofrimento 

Avaliar estigma 

Ensinar técnicas de adaptação 

Identificar status psicossocial 

Manter dignidade e privacidade 

Promover autoestima 

Promover bem-estar social 

Promover esperança 

Reforçar identidade pessoal 

Estimular socialização 
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5.3 TERCEIRA ETAPA: CONSTRUÇÃO DO SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO 

CIPE®  

 

Depois de formulados, os diagnósticos e as intervenções de enfermagem foram 

cruzados. As intervenções foram agrupadas conforme adequação para cada diagnóstico. Para 

o processo de validação, na próxima etapa desse estudo, as intervenções foram avaliadas em 

conjunto pelos enfermeiros peritos, ao invés de individualmente.   

Os diagnósticos de enfermagem foram organizados segundo as Necessidades Humanas 

Básicas (NHB) afetadas e seguiram a ordem apresentada por Wanda Horta (1979), conforme o 

quadro 1, no referencial conceitual desse trabalho.  

Quando agrupados em relação às Necessidades Humanas Básicas, verificou-se que 18 

NHB foram contempladas pelos diagnósticos, sendo 11 necessidades psicobiológicas e 07 

psicossociais.  

 

Quadro 4: Frequência de diagnósticos de enfermagem por categoria de Necessidades Humanas Básicas Niterói, 

2017. 

NECESSIDADES 

PSICOBIOLÓGICAS 
DIAGNÓSTICOS 

Frequência 

(%) 

Oxigenação 

DISPNEIA, AGUDA  

FUNÇÃO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO, PREJUDICADA 

SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE, BAIXA 

TOSSE, AGUDA 

4 

(10,8%) 

Hidratação 
EDEMA PERIFÉRICO, UNILATERAL 

EDEMA PERIFÉRICO, CRÔNICO  

2 

(5,4%) 

Integridade cutâneo–mucosa 

INTEGRIDADE DA PELE, PREJUDICADA 

ÚLCERA VENOSA  

INFLAMAÇÃO 

3 

(8,1%) 

Integridade Física RISCO DE EFEITO COLATERAL DA MEDICAÇÃO 
1 

(2,7%) 

Regulação: térmica FEBRE  
1 

(2,7%) 

Regulação: neurológica RISCO DE QUEDA 1 
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(2,7%) 

Regulação: imunológica RISCO DE INFECÇÃO 
1 

(2,7%) 

Regulação: vascular 

PERFUSÃO TISSULAR PERIFERICA, PREJUDICADA 

PROCESSO VASCULAR, PREJUDICADO 

TAQUICARDIA 

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PREJUDICADO 

PRESSÃO ARTERIAL, ALTERADA 

RISCO DE FUNÇÃO CARDÍACA, PREJUDICADA 

SANGRAMENTO POR VIA NASAL  

RISCO DE HEMORRAGIA 

RISCO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA 

9 

(24,3%) 

Locomoção 
CAPACIDADE PARA ANDAR, PREJUDICADA 

1 

(2,7%) 

Percepção: tátil PERCEPÇÃO SENSORIAL PERIFÉRICA, ALTA 
1 

(2,7%) 

Percepção: dolorosa  

DOR, AGUDA  

DOR AGUDA EM TÓRAX 

DOR, CRÔNICA  

DOR MUSCULOESQUELÉTICA  

4 

(10,8%) 

Terapêutica 
CAPACIDADE PARA MANEJAR O REGIME 

MEDICAMENTOSO, PREJUDICADA 

1 

(2,7%) 

NECESSIDADES 

PSICOSSOCIAIS 
DIAGNÓSTICOS 

Frequência 

(%) 

Segurança 
MEDO  

ANSIEDADE 

2 

(5,4%) 

Aprendizagem (educação à 

saúde) 
CONHECIMENTO SOBRE REGIME TERAPÊUTICO, BAIXO 

1 

(2,7%) 

Aceitação ADAPTAÇÃO, PREJUDICADA 
1 

(2,7%) 

Autorrealização QUALIDADE DE VIDA, NEGATIVA  
1 

(2,7%) 

Participação  

NÃO ADESÃO AO REGIME TERAPÊUTICO 

APOIO FAMILIAR, AUSENTE  

CAPACIDADE DO CUIDADOR PARA EXECUTAR O 

CUIDADO, PREJUDICADA 

3 

(8,1%) 

 

A necessidade de oxigenação relaciona-se com os problemas de enfermagem 

encontrados em pacientes com embolia pulmonar, como: dispneia súbita, taquipneia, ruídos 

adventícios e tosse. Uma vez que o paciente apresente embolia pulmonar, diagnósticos de 

enfermagem relacionados a alterações no sistema respiratório estarão presentes em razão do 
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prejuízo na troca gasosa causada pela obstrução do fluxo sanguíneo pelo êmbolo nas artérias 

pulmonares. Dispneia aguda e dor aguda em tórax são os sintomas mais comuns em pacientes 

com embolia pulmonar (CLOUTIER, 2007).  

O diagnóstico Função do Sistema Respiratório, Prejudicada está presente quando o 

paciente apresenta embolia pulmonar, tanto em fase aguda ou crônica da doença. Muitas 

vezes o uso de suporte respiratório externo torna-se necessário (ANDRADA, 2015). A 

hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, complicação crônica da embolia pulmonar, 

causa aumento de morbidade e limitações para atividades de vida diária do indivíduo 

(MOCKLER, 2012). 

As necessidades de Integridade Cutâneo-mucosa e Integridade Física estão 

evidentemente afetadas em pacientes com alterações cutâneas causadas pela síndrome pós-

trombótica e pelo uso de meias de compressão graduada. A alteração vascular periférica 

causada pela trombose venosa profunda favorece a existência do diagnóstico Integridade da 

pele prejudicada e Úlcera Venosa. Ele apareceu em diversas evidências clínicas relacionadas a 

fase aguda ou crônica da trombose ou relacionadas ao tratamento. Na fase aguda, os pacientes 

podem apresentar eritema ou descoloração na área afetada pelo trombo. Na fase crônica, os 

pacientes que desenvolvem síndrome pós-trombótica estão em risco aumentado para 

alterações epiteliais causadas pela insuficiência venosa, com possibilidade de desenvolver 

úlceras venosas de difícil cicatrização (MEDEIROS, 2016 NICE, 2012).  

Apesar de não evidenciado na revisão de literatura, ressalta-se o risco de integridade 

da pele prejudicada devido lesões por pressão em pacientes com tromboembolismo venoso, os 

quais necessitam ficar em repouso absoluto no leito, em posição de Fowler ou semi-fowler, 

para melhora da oxigenação. Os pacientes com trombose venosa profunda ainda não 

anticoagulados também apresentam esse risco, pois devem permanecer em repouso absoluto 

até o início da terapêutica medicamentosa. Mesmo após iniciado o tratamento farmacológico, 
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o risco persiste, pois, muitos pacientes apresentam dor à mobilização e/ou edema no membro 

afetado, impelindo-o de mobilizar adequadamente no leito ou de deambular.  

Capacidade para andar prejudicada e Risco de queda têm relação com o prejuízo na 

locomoção do indivíduo após um evento de trombose venosa profunda, devido edema e dor 

no membro afetado (ANDRADA, 2015). Há também risco de queda em evidências associadas 

a instabilidade hemodinâmica da embolia pulmonar, como tontura, lipotímia e síncope, 

mostrando a necessidade de Regulação Neurológica afetada (CLOUTIER, 2007).  

A necessidade de Regulação Térmica e a necessidade de Regulação Imunológica 

foram evidenciadas por relatos de febre, pirexia e flebite nos pacientes com trombose venosa 

profunda em fase aguda. 

Quase todos os artigos apresentaram evidências de problemas relacionados a 

necessidade de Regulação Vascular, indicando alteração da circulação sanguínea nos casos de 

trombose venosa profunda em extremidades, alteração cardiovascular em casos graves e 

alteração na coagulação sanguínea pelo uso de anticoagulante, evidenciando alto risco de 

sangramento e de trombose recorrente para esse perfil de pacientes. 

Os diagnósticos relacionados com a circulação sanguínea periférica se destacam por 

meio de evidências de alterações no membro afetado pela trombose venosa profunda. O 

diagnóstico Perfusão Tissular Periférica, Prejudicada foi construído com as evidências de 

calor na extremidade, extremidade quente ao toque e descoloração da área afetada. Já o 

diagnóstico Processo Vascular, Prejudicado pode ser evidenciado nos termos dilatação de veia 

superficial, circulação colateral, presença de cordão palpável e veias varicosas. Tais 

evidências são alguns dos sinais e sintomas de congestão venosa, causada pela obstrução do 

fluxo venoso adequado (FINDLAY, 2010). 

O tromboembolismo grave refere-se à embolia pulmonar capaz de gerar instabilidade 

hemodinâmica, pois a obstrução grave de ramos da artéria pulmonar prejudica a função 
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ventricular direita, podendo levar o indivíduo a um choque cardiogênico, caso o quadro não 

seja revertido com agilidade (NICE, 2012).  

Todo paciente com trombose venosa profunda ou embolia pulmonar deve estar sob 

vigilância rigorosa para identificar sinais e sintomas indicadores de piora do quadro. Portanto, 

o diagnóstico Risco de função cardíaca, prejudicada está presente nessa clientela, para a qual 

a equipe de enfermagem deve ter um olhar diferenciado a fim de identificar precocemente e 

intervir para evitar uma complicação clínica com maior morbimortalidade. 

As manifestações iniciais de piora do quadro, com risco de choque, emergem nessa 

revisão com evidências de hipotensão arterial e de alterações no ritmo cardíaco, ausculta de 

sopros cardíacos e turgência de veia jugular.
 
Tais evidências permitem a construção dos 

diagnósticos Pressão arterial alterada e Sistema cardiovascular prejudicado, respectivamente. 

Os diagnósticos Taquicardia e Ansiedade foram construídos com evidências empíricas 

associadas a embolia pulmonar aguda, assim como a medo e incerteza sobre a patologia e o 

seu tratamento (NICE, 2012; MOCKLER, 2012). Portanto, é de fundamental importância o 

profissional de enfermagem saber contextualizar a ansiedade do paciente, identificando suas 

possíveis causas, assim como sinais e sintomas associados.  

O diagnóstico Risco de Trombose Venosa Profunda também emerge nessa revisão, 

pois pacientes oncológicos possuem um risco três vezes maior de trombose recorrente do que 

pacientes que não possuem câncer, mesmo com tratamento anticoagulante adequado 

(KUDERER, 2014; LIMA, 2011).
 
 

Em relação ao diagnóstico Risco de Hemorragia, estudos corroboram que, comparados 

com pacientes com trombose sem câncer, os pacientes oncológicos têm um risco maior de 

hemorragia em virtude da profilaxia primária ou secundária com anticoagulantes. Portanto, 

constitui um cuidado de enfermagem a investigação de sinais e sintomas de sangramento, 
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incluindo pele, eliminações, queixas de dor abdominal ou cefaleia (GRIER, 2014; LIMA, 

2011). 

A necessidade psicobiológica Terapêutica foi evidenciada nos relatos de risco de 

efeitos colaterais causados pelos anticoagulantes, tanto heparinas quanto cumarínicos. Além 

de sangramento e hemorragia, trombocitopenia, osteopenia, alterações eletrolíticas e 

alterações nos locais de administração de injeções são outras evidências que permitem a 

construção do diagnóstico Risco de efeito colateral da medicação para os pacientes em uso de 

anticoagulante (GERPEN, 2004). 

A necessidade de Percepção Tátil relaciona-se à sensibilidade causada na extremidade 

afetada pela trombose. A necessidade de Percepção Dolorosa foi evidenciada com dor aguda 

ou crônica, conforme fase aguda ou crônica da trombose venosa profunda, respectivamente. 

A dor torácica relacionada a embolia pulmonar também se insere nessa necessidade 

humana básica afetada. A dor torácica não é específica para a embolia pulmonar, porém está 

presente nos casos de embolia pulmonar de artérias segmentares e subsegmentares (GARCÍA-

SANZ, 2014). 

A dor aguda na extremidade é produzida pela alteração do fluxo sanguíneo devido a 

obstrução causada pelo coágulo e pela inflamação da parede venosa conseguinte (NICE, 

2012). Uma dor classicamente associada à trombose é a dor na panturrilha à dorsiflexão, 

chamada de sinal de Homans. A Dor musculoesquelética não é específica da trombose venosa 

profunda porque pode ser provocado em qualquer condição dolorosa da panturrilha (DAVIS, 

2011). Cabe ao profissional de enfermagem identificar o tipo de dor e suas causas e intervir 

para preveni-las ou controlá-las. 

Dor crônica se associa à síndrome pós-trombótica, complicação que ocorre em 

aproximadamente 20 a 40% dos indivíduos que desenvolvem trombose, em até dois anos após 
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o evento agudo. A dor é caracterizada como fraca, porém contínua, influenciando diretamente 

na qualidade de vida do indivíduo (TORRES, 2015). 

Já as necessidades psicossociais relacionam-se ao conhecimento e enfrentamento da 

doença e a adesão e habilidade para manejar o tratamento. A necessidade de Segurança está 

alterada quando essa clientela vivencia medo, ansiedade e angústia devido o quadro clínico 

que apresentam e o seu complexo tratamento. A necessidade de Aprendizagem é evidenciada 

nos problemas relacionados à inabilidade para autoaplicar o medicamento e à falta de 

conhecimento sobre a doença e o tratamento anticoagulante. A necessidade de Participação 

relaciona-se a problemas de baixa aderência ou participação ao regime terapêutico.   

As necessidades de Autoestima e Autorrealização estão afetadas quando se evidenciam 

problemas como desapontamento e frustração por sintomas crônicos e qualidade de vida 

reduzida. Por último, verificam-se as necessidades de Amor e Aceitação afetadas em 

evidências de ausência de cuidador ou suporte para ajudar no tratamento. 

Na revisão integrativa de literatura, não foram encontradas evidências de ações de 

enfermagem para assistir o paciente com diagnóstico de Febre, Risco de infecção, Medo, 

Qualidade de vida, negativa e Adaptação prejudicada. Para os diagnósticos de Febre e Risco 

de infecção, foram utilizadas intervenções já validadas em outro subconjunto terminológico 

CIPE, para os mesmos diagnósticos (FIALHO, 2013). Já as intervenções para os diagnósticos 

Medo, Qualidade de vida, negativa e Adaptação prejudicada foram adaptadas das intervenções 

para diagnósticos relacionados a necessidades psicossociais de outro subconjunto 

terminológico CIPE® já validado (CASTRO, 2015). 

Para o diagnóstico Ansiedade, poucas evidências de ações de enfermagem foram 

encontradas. Portanto, as intervenções para Dor foram adaptadas para esse diagnóstico. 

Também foram escassas as evidências de cuidados para pacientes com os diagnósticos de 

Sangramento nasal, Percepção sensorial periférica, Alta, Taquicardia, Sistema cardiovascular 
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Prejudicado, Pressão arterial, Alterada ou Risco de função cardíaca prejudicada. Portanto, 

foram construídas intervenções com base na prática clínica das autoras dessa pesquisa.  

O quadro 5 apresenta o Subconjunto Terminológico CIPE® para pacientes com câncer 

e tromboembolismo venoso, contendo a evidência de problema de enfermagem encontrado na 

literatura, a Necessidade Humana Básica relacionada, o diagnóstico, as intervenções e os 

resultados de enfermagem. 

 

Quadro 5: Subconjunto Terminológico CIPE® para pacientes com câncer e tromboembolismo venoso.  Niterói, 

2017. 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

NHB EVIDÊNCIA DIAGNÓSTICO INTERVENÇÃO RESULTADO 

ESPERADO 

O
x

ig
en

aç
ão

 

Falta de ar 

Falta de ar aguda 

Falta de ar súbita 

Falta de ar 

inexplicável 

Falta de ar aos 

esforços 

progressiva 

Falta de 

progressiva 

Dispneia 

Dispneia sem 

causa óbvia 

Dispneia em 

repouso 

Dispneia aos 

esforços 

Dispneia 

aumentada 

Dispneia severa 

DISPNEIA, 

AGUDA  

Monitorar condição respiratória 

Medir (ou verificar) movimentos 

respiratórios 

Monitorar saturação de oxigênio 

sanguíneo usando oxímetro de pulso 

Monitorar terapia respiratória 

Administrar oxigenoterapia 

Orientar sobre oxigenoterapia 

Manter vias aéreas permeáveis 

Manter ventilação 

Elevar tórax 

Manter repouso na cama 

Preparar material para entubar paciente, 

se necessário 

Posicionar paciente na cama em posição 

de conforto 

Registrar características da secreção em 

via aérea 

DISPNEIA, 

AUSENTE 

 

DISPNEIA, 

MELHORADA 
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Taquipneia 

Atrito pleural 

Ruídos 

adventícios 

Murmúrios 

vesiculares 

diminuídos em 

base 

Hipertensão 

pulmonar 

tromboembólica 

crônica 

Falta de ar 

prolongada após 

episódio de TEP 

FUNÇÃO DO 

SISTEMA 

RESPIRATÓRIO

, 

PREJUDICADA 

Monitorar condição respiratória 

Medir (ou verificar) movimentos 

respiratórios 

Monitorar saturação de oxigênio 

sanguíneo usando oxímetro de pulso 

Monitorar terapia respiratória 

Administrar oxigenoterapia 

Orientar sobre oxigenoterapia 

Manter vias aéreas permeáveis 

Manter ventilação 

Elevar tórax 

Manter repouso na cama 

Preparar material para entubar paciente, 

se necessário 

Posicionar paciente na cama em posição 

de conforto 

Registrar características da secreção em 

via aérea 

FUNÇÃO DO 

SISTEMA 

RESPIRATÓRI

O, 

MELHORADA 

Hipoxemia 

 

Dessaturação de 

oxigênio 

 

Hipóxia 

SATURAÇÃO 

DE OXIGÊNIO 

NO SANGUE, 

BAIXA 

 

Monitorar condição respiratória 

Monitorar Perfusão Tissular 

Monitorar Saturação de Oxigênio 

Sanguíneo Usando Oxímetro de Pulso 

Monitorar terapia respiratória 

Administrar oxigenoterapia 

Orientar sobre oxigenoterapia 

Manter vias aéreas permeáveis 

Manter ventilação 

Elevar tórax 

Manter repouso na cama 

SATURAÇÃO 

DE OXIGÊNIO 

NO SANGUE, 

NORMAL 

Tosse 

 

Tosse seca 

 

Tosse súbita 

TOSSE AGUDA Monitorar condição respiratória 

Obter dados sobre condição respiratória 

Auscultar pulmão 

Observar tosse 

Obter Dados sobre Expectoração (ou 

Escarro) 

Registrar características da secreção em 

via aérea 

TOSSE 

AUSENTE 

 

TOSSE 

MELHORADA 
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H
id

ra
ta

çã
o

 

Edema na 

extremidade 

unilateral 

depressível ou 

não 

Aumento da 

circunferência de 

um membro 

Percepção de 

inchaço pelo 

paciente 

Edema em face e 

pescoço 

EDEMA 

PERIFÉRICO, 

UNILATERAL 

Encorajar repouso se edema ou 

desconforto presente  

Obter dados sobre dor 

Obter dados sobre edema  

Registrar extensão do edema unilateral  

Obter dados sobre perfusão tissular 

periférica 

Obter dados sobre função neurovascular 

periférica 

Obter dados sobre risco de perfusão 

tissular, ineficaz 

Monitorar tolerância à atividade 

Obter dados sobre integridade da pele 

Manter integridade da pele 

Identificar percepções alteradas 

Posicionar paciente 

Orientar sobre uso de dispositivo de 

apoio para elevar membro alterado 

Observar hiperemia pela extensão 

corporal durante o banho 

Manter a extremidade edemaciada 

elevada acima do nível do coração 

EDEMA 

PERIFÉRICO 

UNILATERAL 

AUSENTE 

 

EDEMA 

PERIFÉRICO 

UNILATERAL 

MENOR 

Edema crônico 

devido síndrome 

pós-trombótica 

 

Edema 

persistente 

devido síndrome 

pós-trombótica 

 

Edema 

dependente 

devido síndrome 

pós-trombótica 

EDEMA 

PERIFÉRICO, 

CRÔNICO  

Encorajar repouso se edema ou 

desconforto presente  

Obter dados sobre dor 

Obter dados sobre edema 

Registrar extensão do edema unilateral  

Obter dados sobre perfusão tissular 

periférica 

Obter dados sobre função neurovascular 

periférica 

Obter dados sobre risco de perfusão 

tissular, ineficaz 

Monitorar tolerância à atividade 

Obter dados sobre integridade da pele 

Manter integridade da pele 

Identificar percepções alteradas 

Posicionar paciente 

Orientar sobre uso de dispositivo de 

apoio para elevar membro alterado 

Observar hiperemia pela extensão 

corporal durante o banho 

Manter a extremidade edemaciada 

elevada acima do nível do coração 

EDEMA 

PERIFÉRICO 

CRÔNICO 

AUSENTE 
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In
te

g
ri

d
ad

e 
cu

tâ
n

eo
–

m
u

co
sa

 

Pele avermelhada 

Eritema 

localizado  

Eritema na 

extremidade 

Membro rosado 

Enduração  

Descoloração da 

pele 

Marcas na pele, 

flictemas ou 

descoloração 

associadas ao uso 

de meias de 

compressão 

graduada 

Alterações na 

pele devido 

síndrome pós-

trombótica 

Hiperpigmentaçã

o devido 

síndrome pós-

trombótica 

Dermatite 

relacionada a 

estase devido 

síndrome pós-

trombótica 

INTEGRIDADE 

DA PELE, 

PREJUDICADA 

Implementar exame físico 

Obter dados sobre perfusão tissular 

periférica 

Obter dados sobre a pele 

Manter integridade da pele 

Tratar condição da pele 

Aplicar creme em pele, seca 

Manter hidratação, adequada 

Estimular mobilidade na cama  

Orientar paciente e família sobre pele 

prejudicada relacionada a terapia 

anticoagulante 

Orientar sobre efeitos colaterais da 

medicação  

Relatar condição à equipe 

interprofissional 

Prevenir lesão mecânica 

Trocar cobertura de ferida (ou curativo) 

Orientar sobre autocuidado com a pele 

INTEGRIDADE 

DA PELE 

NORMAL 

Úlcera venosa 

 

Ulceração 

 

Ulceração venosa 

 

Úlcera por estase 

 

Úlcera na perna 

 

Úlcera de difícil 

cicatrização 

ÚLCERA 

VENOSA  

Implementar exame físico 

Obter dados sobre perfusão tissular 

periférica 

Obter dados sobre a pele 

Tratar condição da pele 

Aplicar creme em pele, seca 

Manter hidratação, adequada 

Trocar cobertura de ferida (ou curativo) 

Orientar sobre autocuidado com a pele 

ÚLCERA 

VENOSA 

AUSENTE  

 

ÚLCERA 

VENOSA 

MELHORADA 
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Flebite no 

membro 
INFLAMAÇÃO 

 

Implementar exame físico 

Obter dados sobre perfusão tissular 

periférica 

Obter dados sobre a pele 

Aplicar compressa quente 

Identificar percepções alteradas 

Avaliar resposta ao tratamento 

INFLAMAÇÃO 

MELHORADA 

 

In
te

g
ri

d
ad

e 
F

ís
ic

a 

 

Efeito colateral 

com uso de 

heparina: 

Alopecia, 

Osteopenia, 

Osteoporose, 

Anafilaxia, 

Hipoaldosteronis

mo, 

Hipercalemia, 

Angite, 

Eosinofilia, 

Disfunção  

hepática 

 

Efeitos colaterais 

com uso de 

varfarina: 

necrose 

epidérmica, 

agranulocitose, 

alopecia, reação 

anafilática, 

anorexia, 

intolerância ao 

frio, diarreia, 

tonteira, elevação 

de enzimas 

pancreáticas, 

dermatite 

esfoliativa, 

cefaleia, icterícia, 

leucopenia, 

nausea e/ou 

vomito, prurido e 

exantema. 

RISCO DE 

EFEITO 

COLATERAL 

DA 

MEDICAÇÃO 

Monitorar função renal prejudicada  

Avaliar níveis sanguíneos de plaquetas 

Avaliar pele 

Executar rodízio na técnica de injeção 

subcutânea 

Identificar risco de hemorragia 

Monitorar efeito colateral da medicação 

Orientar sobre efeitos colaterais da 

medicação 

 

CHANCE DE 

EFEITO 

COLATERAL 

DA 

MEDICAÇÃO 

DIMINUÍDO 
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R
eg

u
la

çã
o

: 
té

rm
ic

a 

Pirexia 

 

Febre 

FEBRE  Monitorar a temperatura corporal tão 

frequentemente quanto apropriado 

Monitorar os sinais vitais.  

Monitorar sinais e sintomas de infecção 

Monitorar células sanguíneas 

Administrar medicamentos antipiréticos 

 Cobrir o paciente com lençol somente 

quando adequado 

Encorajar banho morno, se indicado.  

Encorajar maior ingestão de líquidos 

Administrar líquidos endovenosos, 

quando apropriado 

Aplicar aparelho de resfriamento na 

região axilar e região inguinal, quando 

apropriado 

Aumentar a ventilação do ar, utilizando 

um ventilador 

FEBRE 

AUSENTE 

R
eg

u
la

çã
o

: 
n

eu
ro

ló
g

ic
a 

Tontura 

Lipotímia  

Síncope 

RISCO DE 

QUEDA 

Orientar sobre Efeitos Colaterais da 

Medicação 

Obter Dados sobre Risco de Quedas 

Orientar Família sobre Prevenção de 

Queda 

Avaliar Condição Musculoesquelética 

Orientar sobre a preparação do ambiente, 

como retirada de tapete ou uso de tapetes 

antiderrapantes e remoção de obstáculos, 

a fim de evitar riscos  

Manter a cama com grade  

CHANCE DE 

QUEDA 

DIMINUÍDO 

 

QUEDA 

AUSENTE 
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R
eg

u
la

çã
o

: 
im

u
n

o
ló

g
ic

a 

Flebite no 

membro 
RISCO DE 

INFECÇÃO 

Gerenciar espaço físico adequado para 

cada paciente.  

Treinar a equipe para higienização 

ambiental e técnicas de precaução, de 

acordo com a necessidade 

Prevenir infecção cruzada 

Orientar o paciente sobre técnica 

adequada para lavar as mãos 

Orientar os visitantes e acompanhantes a 

lavar as mãos ao entrarem e saírem do 

quarto do paciente 

Lavar as mãos antes e depois de cada 

atividade de cuidado ao paciente 

Instituir precauções padronizadas  

Trocar os acesos venosos centrais e 

periféricos, bem como curativos, 

conforme orientações atuais 

Manipular com técnica asséptica todos os 

acessos endovenosos 

Ensinar ao paciente e à família como 

evitar infecção 

CHANCE DE 

INFECÇÃO 

DIMINUÍDO 

 

INFECÇÃO 

AUSENTE 

R
eg

u
la

çã
o

: 
v

as
cu

la
r 

R
eg

u
la

çã
o

: 
v

as
cu

la
r 

ce
ss

id
ad

e 
p

si
co

b
io

ló
g

ic
a:

 

R
eg

u
la

çã
o

: 
v

as
cu

la
r 

Calor na 

extremidade 

Calor na 

extremidade e 

unilateral 

Extremidade 

quente ao toque 

Descoloração da 

área afetada 

Cianose 

PERFUSÃO 

TISSULAR 

PERIFERICA, 

PREJUDICADA 

 

 

 

 

Implementar exame físico 

Obter dados sobre perfusão tissular 

periférica 

Obter dados sobre a pele 

Identificar percepções alteradas 

Monitorar Perfusão Tissular 

Manter região corporal distal aquecida  

PERFUSÃO 

TISSULAR 

PERIFERICA, 

MELHORADA 
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Dilatação de veia 

superficial 

Veias superficiais 

proeminentes 

Circulação 

colateral 

Formação venosa 

colateral visível 

Presença de 

cordão palpável 

ao longo da veia 

 

Veias varicosas 

 

Estase venosa 

crônica devido 

síndrome pós-

trombótica 

 

Estase venosa 

devido síndrome 

pós-trombótica 

PROCESSO 

VASCULAR, 

PREJUDICADO 

 

Implementar exame físico 

Obter dados sobre perfusão tissular 

periférica 

Identificar percepções alteradas 

Orientar o paciente a realizar cuidados 

com os pés: -Evitar ficar de pé, parado, 

na mesma posição, por muito tempo  

Orientar o paciente sobre exercícios 

físicos: -Realizar caminhada diariamente 

 Orientar o paciente sobre medidas de 

prevenção de comprometimento 

vascular: -Usar meias elásticas 

PROCESSO 

VASCULAR, 

MELHORADO 

Taquicardia 

Ritmo cardíaco 

rápido 

TAQUICARDIA 

 

 

Implementar exame físico 

Monitorar sinais vitais 

Avaliar sinais de baixo débito cardíaco 

Instalar monitor cardíaco 

Monitorar condição cardíaca 

TAQUICARDIA 

AUSENTE 

Ritmo de galope 

com segunda 

bulha cardíaca 

amplamente 

dividida 

Sopro cardíaco 

de regurgitação 

tricúspide 

Elevação da 

pressão de veia 

jugular 

Palpitações 

SISTEMA 

CARDIOVASCU

LAR, 

PREJUDICADO 

Implementar exame físico 

Monitorar sinais vitais 

Avaliar sinais de baixo débito cardíaco 

Instalar monitor cardíaco 

Monitorar condição cardíaca 

SISTEMA 

CARDIOVASC

ULAR, 

MELHORADO 

 

SISTEMA 

CARDIOVASC

ULAR, 

NORMAL 
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Hipotensão 

 

Hipotensão 

sistêmica 

 

Hipotensão sem 

outras causas 

óbvias 

 

Pressão 

sanguínea baixa 

PRESSÃO 

ARTERIAL, 

ALTERADA 

Implementar exame físico 

Monitorar sinais vitais 

Avaliar sinais de baixo débito cardíaco 

Instalar monitor cardíaco 

Monitorar condição cardíaca 

PRESSÃO 

ARTERIAL, 

NORMAL 

Choque 

cardiogênico 

Falência cardíaca 

direita 

RISCO DE 

FUNÇÃO 

CARDÍACA, 

PREJUDICADA 

Implementar exame fisico 

Monitorar sinais vitais 

Avaliar sinais de baixo debito cardíaco 

Instalar monitor cardíaco 

Monitorar condição cardíaca 

FUNÇÃO 

CARDÍACA 

NORMAL 

Hemoptise SANGRAMENT

O POR VIA 

NASAL  

 

Avaliar sangramento 

Posicionar paciente na cama 

Manter tórax elevado 

Aplicar compressa fria em face  

Monitorar sinais vitais 

Monitorar condição respiratória 

Oferecer dispositivo para desprezar 

expectoração 

SANGRAMENT

O POR VIA 

NASAL 

AUSENTE 
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Risco de 

hemorragia 

Alto risco de 

hemorragia com 

a terapia 

anticoagulante  

Complicações 

hemorrágicas 

Complicações 

hemorrágicas 

maiores 

Evento 

hemorrágico 

significante 

Hemorragia 

Risco de 

sangramento 

Ocorrência de 

sangramento 

maior 

Alto risco de 

sangramento  

Sangramento 

maior e menor 

Sangramento 

significante 

Sangramento 

associado a 

varfarina 

Hematuria 

Hemorragia 

intracraniana 

Sangramento 

associado a 

heparina 

Risco de 

trombocitopenia 

induzida por 

heparina 

Trombocitopenia 

induzida por 

heparina 

RISCO DE 

HEMORRAGIA 

 

HEMORRAGIA 

 

Identificar Risco de Hemorragia 

Implementar Exame Físico 

Gerenciar Defecação (ou Eliminação 

Intestinal) 

Obter Dados sobre a Pele 

Monitorar Efeito Colateral da Medicação 

Monitorar Sinais Vitais 

Avaliar sinal e sintoma de sangramento 

no sistema tegumentar e eliminação  

Cuidados com Local de Dispositivo 

Intravenoso 

Minimizar uso de dispositivo invasivo 

 Usar Técnica de Redução de Risco 

Orientar sobre Técnica de Redução de 

Risco 

Monitorar Risco de Queda 

Obter Dados sobre Risco de Quedas 

Orientar Família sobre Prevenção de 

Queda 

Orientar sobre a preparação do ambiente, 

como retirada de tapete ou uso de tapetes 

antiderrapantes e remoção de obstáculos 

Orientar sobre Medidas de Segurança 

Manter a cama com grade 

Relatar Condição à Equipe 

Interprofissional 

Monitorar os níveis de 

hemoglobina/hematócrito antes e após 

sangramento 

Monitorar sinais e sintomas de 

sangramento persistente 

 Monitorar exames de coagulação 

Monitorar sinais vitais ortostáticos 

Manter repouso na cama durante 

sangramento ativo 

Administrar terapia sanguínea, quando 

apropriado 

Realizar terapia de infusão hemoterápica 

Manter acesso venoso pérvio 

Aplicar pressão ou curativo no local do 

sangramento, se apropriado 

Orientá-lo a usar sapatos para 

deambulação 

Usar escova de dente macia na higiene 

oral 

Usar aparelho de barbear elétrico em vez 

de lâmina de barbear 

Aconselhar o paciente a evitar 

procedimentos invasivos; se necessário, 

monitorar sangramentos com atenção 

Coordenar o tempo necessário para 

CHANCE DE 

HEMORRAGIA 

DIMINUÍDO 

 

HEMORRAGIA 

AUSENTE 
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R
eg

u
la

çã
o

: 
v

as
cu

la
r 

Risco de 

tromboembolism

o venoso 

recorrente 

Risco de 

trombose 

recorrente 

RISCO DE 

TROMBOSE 

VENOSA 

PROFUNDA 

Orientar sobre Terapia Anticoagulante 

Obter Dados sobre Adesão ao Regime 

Terapêutico 

Reforçar Adesão 

Avaliar adesão ao regime terapêutico 

Obter dados sobre cognição 

Monitorar sinais e sintomas de 

desidratação 

Gerenciar hidratação 

Gerenciar desidratação 

Avaliar sinal de desidratação 

Avaliar turgor da pele e mucosa oral 

Examinar mucosa oral 

 manter a pele hidratada 

Observar padrão de ingestão de líquidos 

Estimular ingestão de líquidos 

Aplicar meias elásticas 

Orientar como colocar ou pôr as meias 

elásticas  

Orientar a trocar meia elástica 

semestralmente 

Avaliar capacidade para vestir-se com as 

meias elásticas 

Orientar família sobre uso da meia de 

compressão graduada 

Prevenir lesão em pele pelo uso da meio 

de compressão graduada 

Avaliar pele 

Gerenciar edema 

Orientar sobre edema 

Gerenciar dispositivo de compressão 

pneumática 

Avaliar capacidade para manejar o 

regime com dispositivo vasopneumático 

Obter dados sobre sinal de desconforto 

Orientar família sobre dispositivo de 

compressão pneumática  

Orientar sobre segurança de dispositivo 

de compressão pneumática 

Estimular cessação do tabagismo 

Estimular controle do peso corporal 

CHANCE DE 

TROMBOSE 

VENOSA 

PROFUNDA 

DIMINUÍDO 
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L
o

co
m

o
çã

o
 

 

Dor na 

extremidade que 

piora em pé ou 

com mobilização. 

Pode haver 

sensação de peso, 

aperto ou 

estiramento. 

Dor na 

panturrilha à 

dorsiflexão do 

tornozelo 

CAPACIDADE 

PARA ANDAR, 

PREJUDICADA 

Avaliar condição musculoesquelética 

Obter dados sobre capacidade para andar 

(caminhar) 

Obter dados sobre mobilidade 

Obter dados sobre tolerância à atividade  

Obter dados sobre amplitude de 

movimento, ativa 

Auxiliar na marcha (caminhada) 

Encorajar repouso antes de iniciar terapia 

anticoagulante 

Fazer progredir (ou promover) a 

mobilidade após iniciar terapia 

anticoagulante 

Auxiliar na mobilidade 

Executar amplitude de movimento, 

passiva 

Posicionar paciente 

Orientar sobre técnica de deambulação 

Monitorar risco de queda 

Orientar sobre prevenção de queda 

Orientar família sobre prevenção de 

queda 

Realizar a troca de posição corporal na 

cama 

Fornecer aparelhos de segurança para 

deambular 

CAPACIDADE 

PARA ANDAR, 

MELHORADA 

P
er

ce
p

çã
o

: 
tá

ti
l 

Sensibilidade na 

área afetada 

Sensibilidade na 

panturrilha 

Sensibilidade na 

extremidade 

Sensibilidade no 

membro 

PERCEPÇÃO 

SENSORIAL 

PERIFÉRICA, 

ALTA 

Avaliar percepção sensorial ao tato PERCEPÇÃO 

SENSORIAL 

PERIFÉRICA, 

MELHORADA 
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P
er

ce
p

çã
o

: 
d

o
lo

ro
sa

 

Dor na 

extremidade 
DOR, AGUDA  

 

Obter Dados sobre Dor (características 

da dor, incluindo local, início, duração, 

frequência, qualidade, intensidade e 

fatores precipitantes) 

Observar indicadores não verbais de 

desconforto  

Administrar Medicação para Dor 

Avaliar Resposta ao Manejo (Controle) 

da Dor 

Orientar sobre Manejo (Controle) da Dor 

Orientar Família sobre Manejo 

(Controle) da Dor  

Controlar os fatores ambientais capazes 

de influenciar a resposta do paciente ao 

desconforto  

Diminuir os fatores que possam 

aumentar a experiência de dor (por 

exemplo: medo, fadiga, monitonia e falta 

de informação, vícios de posição 

corporal)  

Orientar fazer repouso e elevar membros 

para aliviar desconforto  

Explicar e aplicar as medidas não 

invasivas e não farmacológicas de alívio 

da dor: posicionamento apropriado, 

distração (musicoterapia, conversa, 

televisão etc.), exercícios respiratórios, 

massagens, aplicação de aparelho de 

aquecimento/resfriamento e técnicas de 

relaxamento 

DOR, 

AUSENTE 

 

DOR, 

MELHORADA 
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Dor torácica 

Dor torácica 

aguda 

Dor torácica 

localizada 

acentuada 

agravada com 

inspiração 

Dor torácica sem 

causa óbvia 

Dor pleurítica 

Dor pleurítica 

inexplicável 

Dor retroesternal 

Desconforto 

torácico 

subesternal 

Dor à inspiração 

DOR AGUDA 

NO TÓRAX 

 

 

Obter Dados sobre Dor (características 

da dor, incluindo local, início, duração, 

frequência, qualidade, intensidade e 

fatores precipitantes) 

Administrar Medicação para Dor 

Avaliar Resposta ao Manejo (Controle) 

da Dor 

Controlar os fatores ambientais capazes 

de influenciar a resposta do paciente ao 

desconforto  

Diminuir os fatores que possam 

aumentar a experiência de dor (por 

exemplo: medo, fadiga, monotonia e 

falta de informação, vícios de posição 

corporal)  

Monitorar condição respiratória 

Medir (ou verificar) movimentos 

respiratórios 

Monitorar saturação de oxigênio 

sanguíneo usando oxímetro de pulso 

Elevar tórax 

Manter repouso na cama 

Preparar material para entubar paciente, 

se necessário 

Administrar oxigenoterapia 

Orientar sobre oxigenoterapia 

Manter vias aéreas permeáveis 

Manter ventilação 

Posicionar paciente na cama em posição 

de conforto  

DOR AUSENTE 

NO TÓRAX 

 

DOR 

MELHORADA 

NO TÓRAX 
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Dor crônica 

devido síndrome 

pós-trombótica 

DOR, CRÔNICA  Obter Dados sobre Dor (características 

da dor, incluindo local, início, duração, 

frequência, qualidade, intensidade e 

fatores precipitantes) 

Observar indicadores não verbais de 

desconforto 

 Administrar Medicação para Dor 

Avaliar Resposta ao Manejo (Controle) 

da Dor 

Orientar sobre Manejo (Controle) da Dor 

Orientar Família sobre Manejo 

(Controle) da Dor  

Controlar os fatores ambientais capazes 

de influenciar a resposta do paciente ao 

desconforto  

Diminuir os fatores que possam 

aumentar a experiência de dor (por 

exemplo: medo, fadiga, monitonia e falta 

de informação, vícios de posição 

corporal)  

Promover sono e repouso adequados para 

facilitar o alívio da dor 

Orientar fazer repouso e elevar membros 

para aliviar desconforto 

Explicar e aplicar as medidas não 

invasivas e não farmacológicas de alívio 

da dor: posicionamento apropriado, 

distração (musicoterapia, conversa, 

televisão etc.), exercícios respiratórios, 

massagens, aplicação de aparelho de 

aquecimento/resfriamento e técnicas de 

relaxamento 

DOR, 

AUSENTE 

 

DOR, 

MELHORADA 
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Dor na 

extremidade que 

piora em pé ou 

com mobilização. 

Pode haver 

sensação de peso, 

aperto ou 

estiramento. 

Dor na 

panturrilha à 

dorsiflexão do 

tornozelo 

DOR 

MUSCULOESQ

UELÉTICA  

 

Obter Dados sobre Dor (características 

da dor, incluindo local, início, duração, 

frequência, qualidade, intensidade e 

fatores precipitantes) 

Observar indicadores não verbais de 

desconforto 

Administrar Medicação para Dor 

Avaliar Resposta ao Manejo (Controle) 

da Dor 

Orientar sobre Manejo (Controle) da Dor 

Orientar Família sobre Manejo 

(Controle) da Dor  

Controlar os fatores ambientais capazes 

de influenciar a resposta do paciente ao 

desconforto  

Orientar fazer repouso e elevar membros 

para aliviar desconforto 

Diminuir os fatores que possam 

aumentar a experiência de dor (p.ex.: 

medo, fadiga, monotonia e falta de 

informação, vícios de posição corporal).  

Explicar e aplicar as medidas não 

invasivas e não farmacológicas de alívio 

da dor: posicionamento apropriado, 

distração (musicoterapia, conversa, 

televisão etc.), exercícios respiratórios, 

massagens, aplicação de aparelho de 

aquecimento/resfriamento e técnicas de 

relaxamento 

DOR 

MUSCULOESQ

UELÉTICA, 

AUSENTE 

 

DOR 

MUSCULOESQ

UELÉTICA, 

MELHORADA 
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T
er

ap
êu

ti
ca

 

 

Inabilidade para 

autoaplicação de 

injeções 

Habilidade para 

autoaplicação de 

injeções 

Vontade de 

autoaplicar 

injeções 

medicamentosas 

CAPACIDADE 

PARA 

MANEJAR O 

REGIME 

MEDICAMENT

OSO, 

PREJUDICADA 

Orientar sobre Terapia Anticoagulante 

Orientar Família sobre Regime 

Terapêutico 

Obter Dados sobre Capacidade para 

Executar o Cuidado 

Obter Dados sobre Atitude em Relação 

ao Regime Terapêutico 

Obter Dados sobre Barreiras para Adesão 

Demonstrar Técnica de Injeção 

Subcutânea 

Orientar rodízio na técnica de injeção 

subcutânea 

Orientar como descartar agulha, seringa 

e medicação 

Avaliar capacidade para executar o 

cuidado antes da alta 

Reforçar orientações sobre terapia 

anticoagulante em consulta de 

acompanhamento (ou consulta 

subsequente) 

Observar pele alterada por técnica de 

injeção subcutânea em consulta de 

acompanhamento (ou consulta 

subsequente) 

CAPACIDADE 

PARA 

MANEJAR O 

REGIME 

MEDICAMENT

OSO, EFICAZ 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

NHB EVIDÊNCIAS DIAGNÓSTICO INTERVENÇÃO RESULTADO 

ESPERADO 
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Medo 

Surpreso 

Chocado 

Assustado 

MEDO  Proteger a autonomia do paciente 

Envolver o paciente no processo de 

tomada de decisão 

Desenvolver habilidade para comunicar-

se com o paciente 

Desenvolver habilidade para comunicar-

se com membros da família 

Orientar técnica de relaxamento 

Orientar terapia por música 

Avaliar suporte social 

Promover apoio social 

Oferecer apoio emocional 

Avaliar esgotamento 

Paliar 

Aconselhar sobre esperança 

Avaliar medo 

Avaliar autoimagem 

Avaliar bem-estar psicológico 

Avaliar capacidade de enfrentamento 

Avaliar depressão 

Avaliar expectativas 

Avaliar sofrimento 

Avaliar estigma 

Aconselhar sobre medo 

Ensinar técnicas de adaptação 

Identificar status psicossocial 

Manter dignidade e privacidade 

Promover autoestima 

Promover bem-estar social 

Promover esperança 

Reforçar identidade pessoal 

Estimular socialização 

MEDO, 

AUSENTE 
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S
eg
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Ansiedade 

Angústia 

Sintomas 

angustiantes 

Sentimento de 

apreensão 

Ansiedade 

inexplicável 

Ansiedade aguda 

ANSIEDADE Obter dados sobre ansiedade (início, 

sintomas associados, fatores 

precipitantes) 

Observar indicadores não verbais de 

ansiedade 

Prover (Proporcionar, Fornecer) Apoio 

Emocional 

Gerenciar Ansiedade 

Controlar os fatores ambientais capazes 

de influenciar a resposta do paciente a 

ansiedade  

Diminuir os fatores que possam 

aumentar a experiência de ansiedade (por 

exemplo: medo, fadiga, monotonia e 

falta de informação)  

Explicar e aplicar as medidas não 

invasivas e não farmacológicas de alívio 

da ansiedade: distração (musicoterapia, 

conversa, televisão etc.), exercícios 

respiratórios, massagens e técnicas de 

relaxamento 

ANSIEDADE, 

AUSENTE 
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A
p

re
n

d
iz

ag
em

 (
ed

u
ca

çã
o

 à
 s

aú
d

e)
 

Lacuna de 

conhecimento 

Falta de 

conhecimento 

prévio 

Falta de 

conhecimento 

sobre regime de 

tratamento e 

doença 

Falta de 

consciência sobre 

efeitos adversos 

Percepção sobre 

sua condição 

(incluindo 

conhecimento e 

atitude) 

Melhor 

compreensão do 

tratamento 

CONHECIMEN

TO SOBRE 

REGIME 

TERAPÊUTICO, 

BAIXO 

Obter Dados sobre Conhecimento da 

Doença 

Obter Dados de Conhecimento sobre 

Regime Terapêutico 

Obter Dados sobre Cognição 

Identificar Barreiras à Comunicação 

Obter Dados sobre Capacidade para 

Executar o Cuidado 

Orientar sobre Doença 

Orientar sobre Terapia Anticoagulante 

Orientar sobre Regime Terapêutico 

Orientar sobre Medicação 

Orientar a Lidar com Medicação 

Obter Dados sobre Resposta à 

Orientação 

Avaliar Resposta Psicossocial à Instrução 

sobre Medicação 

Obter Dados sobre Disposição (ou 

Prontidão) para Aprender 

Orientar Família sobre Doença 

Orientar sobre Técnica de Redução de 

Risco 

Orientar sobre Padrão de Ingestão de 

Alimentos 

Obter Dados sobre Risco de Interação 

Medicamentosa, Adversa 

Orientar sobre Efeitos Colaterais da 

Medicação 

Orientar sobre Dieta 

Orientar sobre Medidas de Segurança 

Orientar a identificar sinal e sintoma de 

sangramento ou trombose venosa 

profunda recorrente  

Orientar sobre Comunicação, Efetiva 

Orientar sobre Comportamento de Busca 

de Saúde 

Facilitar Capacidade para Participar no 

Planejamento do Cuidado  

Facilitar Capacidade da Família para 

Participar no Plano de Cuidado 

Prover (Proporcionar, Fornecer) Lista de 

Medicação 

Prover (Proporcionar, Fornecer) Material 

Instrucional Sobre Terapia 

anticoagulante 

Orientar sobre Prevenção de Recaída 

Apoiar Capacidade para Gerenciar o 

Regime 

Orientar sobre uso constante de material 

informativo específico para identificação 

de pessoa em terapia anticoagulante 

CONHECIMEN

TO SOBRE 

REGIME 

TERAPÊUTIC

O, EFICAZ 
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A
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Desapontamento 

por sintomas 

crônicos 

Frustação pela 

capacidade 

funcional 

reduzida 

ADAPTAÇÃO, 

PREJUDICADA 

 

 

Proteger a autonomia do paciente 

Envolver o paciente no processo de 

tomada de decisão 

Desenvolver habilidade para comunicar-

se com o paciente 

Desenvolver habilidade para comunicar-

se com membros da família 

Orientar técnica de relaxamento 

Orientar terapia por música 

Avaliar suporte social 

Promover apoio social 

Avaliar esgotamento 

Aconselhar sobre esperança 

Avaliar medo 

Avaliar autoimagem 

Avaliar bem-estar psicológico 

Avaliar capacidade de enfrentamento 

Avaliar depressão 

Avaliar expectativas 

Avaliar sofrimento 

Avaliar estigma 

Oferecer apoio emocional 

Paliar 

Aconselhar sobre medo 

Ensinar técnicas de adaptação 

Identificar status psicossocial 

Manter dignidade e privacidade 

Promover autoestima 

Promover bem-estar social 

Promover esperança 

Reforçar identidade pessoal 

Estimular socialização 

ADAPTAÇÃO, 

MELHORADA 

 

ADAPTAÇÃO, 

POSITIVA 
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A
u
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Qualidade de 

vida baixa  

Impacto 

significativo na 

qualidade de vida 

devido síndrome 

pós-trombótica 

Qualidade de 

vida afetada por 

terapia 

anticoagulante 

 

QUALIDADE 

DE VIDA, 

NEGATIVA  

Encorajar afirmações positivas 

Identificar atitude sobre o cuidado 

Identificar status psicossocial 

Promover apoio social 

Promover esperança 

Ajudar a identificar atributos positivos 

Estabelecer relação de confiança 

Apoiar status psicológico 

Aconselhar sobre medos 

Facilitar habilidade para comunicar 

sentimentos 

Fornecer apoio emocional 

Avaliar esgotamento 

Avaliar autoimagem 

Avaliar bem-estar psicológico 

Avaliar capacidade de enfrentamento 

Avaliar depressão 

Avaliar expectativas 

Avaliar sofrimento 

Avaliar estigma 

Ensinar técnicas de adaptação 

Promover autoestima 

Promover bem-estar social 

Reforçar identidade pessoal 

Estimular socialização 

QUALIDADE 

DE VIDA, 

POSITIVA 

P
ar

ti
ci

p
aç

ão
 

Baixa aderência 

ao tratamento 

Baixa 

participação no 

tratamento 

Aderência ao 

regime 

medicamentoso 

Aderência ao 

regime de 

tratamento 

NÃO ADESÃO 

AO REGIME 

TERAPÊUTICO 

Obter Dados sobre Adesão ao Regime 

Terapêutico 

Obter Dados sobre Atitude em Relação 

ao Regime Terapêutico 

Obter Dados sobre Barreiras para Adesão 

Promover Adesão ao Regime 

Facilitar Adesão ao Regime  

Apoiar Capacidade para Gerenciar o 

Regime 

Orientar sobre Prevenção de Recaída 

Orientar sobre Autocuidado 

Orientar sobre Medidas de Segurança 

Avaliar Resposta Psicossocial à Instrução 

Prover (Proporcionar, Fornecer) Agenda 

de Medicação 

Prover (Proporcionar, Fornecer) Lista de 

Medicação 

Prover (Proporcionar, Fornecer) Material 

Instrucional por escrito sobre Terapia 

Anticoagulante 

ADESÃO AO 

REGIME 

TERAPÊUTIC

O EFICAZ 
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P
ar

ti
ci

p
aç
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Ausência de 

membro na 

família ou 

cuidador para 

ajudar no 

tratamento  

Presença de 

suporte  para 

ajudar na 

administração de 

injeções 

Presença de 

cuidador ou 

suporte com 

habilidade para 

administrar 

injeções 

APOIO 

FAMILIAR, 

AUSENTE 

  

Orientar Família sobre Regime 

Terapêutico 

Facilitar Capacidade da Família para 

Participar no Plano de Cuidado 

Promover Adesão ao Regime 

Facilitar Adesão ao Regime  

APOIO 

FAMILIAR, 

PRESENTE 

Ausência de 

membro na 

família ou 

cuidador para 

ajudar no 

tratamento  

Presença de 

suporte  para 

ajudar na 

administração de 

injeções 

Presença de 

cuidador ou 

suporte com 

habilidade para 

administrar 

injeções 

CAPACIDADE 

DO CUIDADOR 

PARA 

EXECUTAR O 

CUIDADO, 

PREJUDICADA  

Orientar Família sobre Regime 

Terapêutico 

Facilitar Capacidade da Família para 

Participar no Plano de Cuidado 

Promover Adesão ao Regime 

Facilitar Adesão ao Regime 

CAPACIDADE 

DO CUIDADOR 

PARA 

EXECUTAR O 

CUIDADO, 

EFICAZ 
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5.4 QUARTA ETAPA: VALIDAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICOS E 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM CIPE® 

 

O instrumento construído para validação pelos enfermeiros peritos continha os 

enunciados dos diagnósticos de enfermagem elaborados, suas definições com base na CIPE® 

versão 2017 e o grupo de intervenções de enfermagem para cada diagnóstico. O perito foi 

orientado a avaliar, utilizando escala likert, tanto os diagnósticos quanto o grupo de 

intervenções respectivo. Nesse instrumento também havia as evidências encontradas na 

literatura que contribuíram para a construção dos diagnósticos e intervenções, além das 

referências bibliográficas de onde foram extraídas.  

O instrumento de coleta de dados foi entregue para 49 enfermeiros assistencialistas 

dos 12 setores que compuseram o cenário de pesquisa e, desses, 34 retornaram com o material 

preenchido.  

A partir dos dados obtidos com o preenchimento da ficha de caracterização observa-se 

que a idade média dos participantes é de 39,7±7,9 anos, variando entre 30 e 63. A amostra foi 

constituída por 29 (85%) participantes do sexo feminino.  

Um terço dos participantes tinha tempo de formação inferior a 10 anos. Com relação 

ao tempo de experiência em oncologia, a média foi de 12,6±7,2 anos. Quanto à titulação 

acadêmica, nove (26,5%) eram mestres e um participante era doutor em enfermagem. Já com 

relação à CIPE®, 58,8% dos participantes responderam que conheciam e metade trabalha ou 

já trabalhou com a classificação.  

Da avaliação dos peritos com relação à aplicabilidade dos Diagnósticos de 

Enfermagem, verificou-se que, dos 37 diagnósticos de enfermagem construídos, apenas três 

(8,1%) não alcançaram um IC ≥ 0,8 entre os peritos: Dor aguda em tórax, Percepção sensorial 
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periférica, Alta e Inflamação. Segue o quadro 6 com os diagnósticos de enfermagem e seus 

respectivos índices de concordância após validação de conteúdo pelos enfermeiros peritos. 

 

Quadro 6: Diagnósticos de enfermagem e seus respectivos índices de concordância após validação de conteúdo 

por enfermeiros peritos. Niterói, 2017. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

 

 

 

IC 
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DISPNEIA AGUDA 0,93 0,94 0,93 0,94 0,93 0,92 

FUNÇÃO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO, 

PREJUDICADA 

 

0,89 0,89 0,89 0,87 0,90 0,90 

SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE, BAIXA 0,86 0,86 0,88 0,84 0,86 0,86 

TOSSE, AGUDA 0,81 0,82 0,80 0,81 0,81 0,82 

EDEMA PERIFÉRICO, UNILATERAL 0,82 0,82 0,82 0,83 0,83 0,82 

EDEMA PERIFÉRICO, CRÔNICO 0,82 0,80 0,80 0,88 0,83 0,82 

INTEGRIDADE DA PELE, PREJUDICADA 0,86 0,86 0,87 0,84 0,84 0,86 

ÚLCERA VENOSA  0,88 0,89 0,88 0,89 0,88 0,87 

INFLAMAÇÃO 0,74 0,78 0,78 0,67 0,74 0,72 

RISCO DE EFEITO COLATERAL DA MEDICAÇÃO 0,83 0,84 0,83 0,82 0,83 0,82 

FEBRE  0,81 0,83 0,82 0,81 0,78 0,81 

RISCO DE QUEDA 0,91 0,92 0,91 0,92 0,92 0,91 

RISCO DE INFECÇÃO 0,82 0,82 0,84 0,82 0,82 0,80 

PERFUSÃO TISSULAR PERIFERICA, PREJUDICADA 0,84 0,83 0,84 0,84 0,85 0,85 

PROCESSO VASCULAR, PREJUDICADO 0,84 0,85 0,86 0,83 0,84 0,83 

TAQUICARDIA 0,84 0,83 0,83 0,84 0,83 0,85 

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PREJUDICADO 0,89 0,88 0,89 0,90 0,89 0,91 

PRESSÃO ARTERIAL, ALTERADA 0,86 0,86 0,85 0,88 0,85 0,88 

RISCO DE FUNÇÃO CARDÍACA, PREJUDICADA 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,88 

SANGRAMENTO POR VIA NASAL 0,83 0,82 0,83 0,81 0,83 0,84 

RISCO DE HEMORRAGIA 0,88 0,86 0,87 0,88 0,90 0,88 

RISCO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA 0,89 0,88 0,87 0,90 0,90 0,90 

CAPACIDADE PARA ANDAR, PREJUDICADA 0,90 0,89 0,89 0,94 0,90 0,90 

PERCEPÇÃO SENSORIAL PERIFÉRICA, ALTA 0,79 0,82 0,83 0,78 0,76 0,77 

DOR, AGUDA  0,83 0,82 0,87 0,84 0,80 0,83 

DOR AGUDA NO TÓRAX 0,79 0,76 0,79 0,82 0,78 0,80 

DOR, CRÔNICA 0,84 0,84 0,86 0,82 0,81 0,86 
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DOR MUSCULOESQUELÉTICA 0,86 0,85 0,87 0,87 0,85 0,86 

CAPACIDADE PARA MANEJAR O REGIME 

MEDICAMENTOSO, PREJUDICADA 

 

0,81 0,83 0,83 0,78 0,79 0,80 

MEDO 0,86 0,88 0,85 0,85 0,87 0,87 

ANSIEDADE 0,88 0,88 0,89 0,90 0,87 0,88 

CONHECIMENTO SOBRE REGIME TERAPÊUTICO, 

BAIXO 

 

0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,89 

ADAPTAÇÃO, PREJUDICADA 0,86 0,86 0,86 0,86 0,88 0,87 

QUALIDADE DE VIDA, NEGATIVA 0,86 0,87 0,88 0,82 0,86 0,85 

NÃO ADESÃO AO REGIME TERAPÊUTICO 0,90 0,90 0,91 0,91 0,90 0,88 

APOIO FAMILIAR, AUSENTE 0,83 0,82 0,82 0,85 0,82 0,83 

CAPACIDADE DO CUIDADOR PARA EXECUTAR O 

CUIDADO, PREJUDICADA 

 

0,85 0,86 0,86 0,84 0,84 0,85 
 

Sobre a avaliação dos peritos com relação à aplicabilidade das intervenções de 

enfermagem, apenas o grupo de intervenções para os diagnósticos Percepção sensorial 

periférica, Alta e Inflamação não alcançaram um IC ≥ 0,8. Segue o quadro 7 com o grupo de 

intervenções de enfermagem para cada diagnóstico de enfermagem e os respectivos índices de 

concordância após validação de conteúdo pelos enfermeiros peritos. 

 

Quadro 7: Grupo de intervenções de enfermagem para cada diagnóstico de enfermagem e os índices de 

concordância após validação de conteúdo por enfermeiros peritos. Niterói, 2017. 

 

 

 

GRUPO DE INTERVENÇÕES PARA OS 

RESPECTIVOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 
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DISPNEIA, AGUDA 0,92 0,94 0,94 0,92 0,91 0,90 

FUNÇÃO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO, 

PREJUDICADA 

 

0,90 0,90 0,91 0,88 0,91 0,88 

SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE, BAIXA  

0,89 0,89 0,90 0,89 0,90 0,87 

TOSSE, AGUDA 0,84 0,84 0,83 0,85 0,82 0,83 

EDEMA PERIFÉRICO, UNILATERAL 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89 0,88 
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EDEMA PERIFÉRICO, CRÔNICO 0,83 0,80 0,82 0,85 0,84 0,81 

INTEGRIDADE DA PELE, PREJUDICADA  

0,85 0,85 0,86 0,85 0,84 0,85 

ÚLCERA VENOSA  0,87 0,88 0,88 0,86 0,87 0,85 

INFLAMAÇÃO 0,76 0,76 0,76 0,74 0,76 0,76 

RISCO DE EFEITO COLATERAL DA MEDICAÇÃO 0,84 0,84 0,84 0,82 0,84 0,85 

FEBRE  0,82 0,78 0,83 0,84 0,84 0,83 

RISCO DE QUEDA 0,88 0,88 0,88 0,90 0,87 0,88 

RISCO DE INFECÇÃO 0,85 0,86 0,86 0,85 0,83 0,83 

PERFUSÃO TISSULAR PERIFERICA, PREJUDICADA 0,86 0,88 0,88 0,85 0,85 0,86 

PROCESSO VASCULAR, PREJUDICADO 0,87 0,86 0,87 0,86 0,88 0,88 

TAQUICARDIA 0,86 0,85 0,87 0,90 0,85 0,85 

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PREJUDICADO 0,90 0,90 0,90 0,92 0,90 0,89 

PRESSÃO ARTERIAL, ALTERADA 0,87 0,86 0,86 0,88 0,87 0,88 

RISCO DE FUNÇÃO CARDÍACA, PREJUDICADA 0,84 0,84 0,84 0,86 0,85 0,80 

SANGRAMENTO POR VIA NASAL  0,86 0,86 0,85 0,87 0,84 0,87 

RISCO DE HEMORRAGIA 0,87 0,88 0,88 0,87 0,88 0,88 

RISCO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA 0,91 0,91 0,90 0,92 0,90 0,90 

CAPACIDADE PARA ANDAR, PREJUDICADA 0,86 0,86 0,88 0,88 0,84 0,86 

PERCEPÇÃO SENSORIAL PERIFÉRICA, ALTA 0,74 0,74 0,76 0,75 0,75 0,72 

DOR, AGUDA  0,85 0,84 0,87 0,85 0,83 0,86 

DOR AGUDA NO TÓRAX  0,87 0,88 0,88 0,90 0,84 0,86 

DOR, CRÔNICA 0,85 0,81 0,85 0,87 0,86 0,87 

DOR MUSCULOESQUELÉTICA  0,85 0,85 0,84 0,86 0,84 0,85 

CAPACIDADE PARA MANEJAR O REGIME 

MEDICAMENTOSO, PREJUDICADA 

 

0,91 0,90 0,91 0,90 0,92 0,91 

MEDO 0,86 0,85 0,85 0,88 0,87 0,83 

ANSIEDADE 0,87 0,88 0,87 0,88 0,86 0,87 

CONHECIMENTO SOBRE REGIME TERAPÊUTICO, 

BAIXO 

 

0,87 0,88 0,89 0,88 0,86 0,85 

ADAPTAÇÃO, PREJUDICADA 0,85 0,83 0,84 0,88 0,85 0,84 

QUALIDADE DE VIDA, NEGATIVA 0,85 0,87 0,87 0,85 0,83 0,84 

NÃO ADESÃO AO REGIME TERAPÊUTICO  

0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 

APOIO FAMILIAR, AUSENTE 0,80 0,80 0,80 0,80 0,82 0,80 

CAPACIDADE DO CUIDADOR PARA EXECUTAR O 

CUIDADO, PREJUDICADA 

 

0,85 0,84 0,86 0,85 0,86 0,85 
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6. DISCUSSÃO 

  

Durante a revisão de literatura verificou-se um predomínio de estudos que abordavam a 

identificação de fatores de risco, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento farmacológico de 

pacientes oncológicos com tromboembolismo venoso. Entretanto, a quantidade de artigos 

contendo as ações de enfermagem para os pacientes já diagnosticados com um evento 

tromboembólico eram em menor proporção. Apesar disso, a revisão de literatura inicial 

ofereceu subsídios para a identificação de evidências empíricas que retratassem as 

necessidades humanas básicas afetadas condizentes com a prática assistencial e permitiu a 

elaboração dos diagnósticos de enfermagem.  

Dos 37 diagnósticos de enfermagem encaminhados para validação, apenas três não 

atingiram o índice de concordância igual ou superior a 0,8 e, portanto, não foram validados 

para comporem o Subconjunto Terminológico CIPE® para pacientes com tromboembolismo 

venoso associado a câncer. O alto número de diagnósticos considerados válidos pode ser 

atribuído a ampla revisão bibliográfica e referências pertinentes ao tema proposto.  

 Dentre os diagnósticos de enfermagem não validados, apenas Inflamação é um 

conceito pré-coordenado da CIPE®. Dor aguda em tórax e Percepção sensorial periférica, 

Alta foram construídos nesse estudo em função das evidências empíricas encontradas na 

literatura científica. 

Alguns peritos explicaram que o diagnóstico Inflamação, apesar de presente no 

paciente oncológico com TVP, não é pertinente. Nenhum dos critérios avaliados atingiu índice 

de concordância superior a 0,8. Segundo eles, a sintomatologia relacionada à inflamação (dor, 

eritema e edema) são mais perceptíveis e, também, mais suscetíveis de manejo por 

intervenções de enfermagem. Portanto, para eles pareceu mais adequado manter os 

diagnósticos relacionados à sintomatologia e excluir o de Inflamação. 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esse fato corrobora os achados da revisão integrativa de literatura. O artigo de Liu 

(2015) foi o único que citou a palavra Inflamação como um dos sinais observado em casos de 

trombose venosa profunda em pacientes com cateter venoso central. Entretanto, no mesmo 

estudo, outros sinais isolados também aparecem na caracterização do quadro, como dor e 

edema periférico. Outros estudos (NICE, 2012; GRANZIERA, 2013; CLEMENCE, 2014; 

COLSON, 2015) apresentam apenas termos isolados – edema, calor, eritema, dor – para 

descrever o quadro clínico, sem fazer menção à palavra Inflamação. 

O diagnóstico Percepção Sensorial Periférica, Alta relaciona-se à sensibilidade 

exacerbada na extremidade afetada pela trombose, descrita por alguns autores de forma 

diferente do que dor aguda (EMANUELE, 2008; WILEY, 2007; DOLAN, 2007; GERPEN, 

2004). Nos estudos, todos em inglês, o sintoma é descrito como tenderness, palavra que 

equivale a sensibilidade, sensação ou fragilidade em português. Os mesmos autores 

descrevem dor como pain e, algumas vezes, incluem os dois termos na mesma frase, 

indicando a possibilidade de existência dos sintomas em concomitância.  

Esse diagnóstico de enfermagem não foi validado porque, segundo os participantes da 

pesquisa, a sua presença no Subconjunto Terminológico pode se tornar um fator confundidor 

no julgamento rápido do enfermeiro, pois pode estar relacionado a outras complicações 

causadas pelo tratamento do câncer, como a neuropatia periférica induzida por quimioterapia 

ou com o próprio diagnóstico de dor aguda. Segundo eles, não apresenta precisão, 

objetividade e clareza.  

O diagnóstico Dor Aguda no Tórax, apesar de corresponder a um dos principais 

sintomas presentes em casos de embolia pulmonar, não foi validado pelos peritos. Estudos 

afirmam que a dor torácica tipo pleurítica está presente em 66% dos pacientes com embolia 

pulmonar e correlaciona-se com os êmbolos que alcançam a periferia dos pulmões, levando 

ao infarto ou à hemorragia (CARAMELLI, 2004). 
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Mesmo sendo claro e objetivo, segundo eles, não é adequado, pertinente e nem 

preciso. Para os peritos, a evolução da embolia pulmonar tende a ser súbita, onde a 

sintomatologia de dispneia sobressai em relação à dor. Sugere-se, portanto, o uso do 

diagnóstico Dor, Aguda e, a partir desse conceito pré-coordenado, a utilização de termos do 

eixo localização: Dor Aguda no Tórax, Dor Aguda em Membro inferior, Dor Aguda em 

Extremidade. 

Em relação às intervenções de enfermagem, como dito anteriormente, foi necessária a 

busca e inclusão de outros estudos para além da revisão de literatura inicial. Outras 

intervenções também foram construídas com base na prática clínica. Quando foram 

encaminhados para validação, apenas o grupo de intervenções para Inflamação e Percepção 

Sensorial Periférica, Alta, assim como os seus diagnósticos, não atingiram um IC igual ou 

superior a 0,8. Entretanto, o grupo de intervenções para o diagnóstico de Dor Aguda no Tórax 

foi validado, independentemente do seu diagnóstico. Entende-se que o fato ocorreu porque as 

condutas desse grupo de intervenções são voltadas para um quadro álgico e, portanto, também 

são adequadas para pacientes que apresentam o diagnóstico de Dor, Aguda. 

O percentual de intervenções não validadas (5,4%) está abaixo do valor encontrado em 

outros estudos de validação de Subconjuntos Terminológicos CIPE®. No estudo de Carvalho 

(2016), 22,6% das intervenções não foram validadas, enquanto Fialho (2013) apresentou um 

valor de 13,8% e Castro (2015) 9,0%. Esse fato pode estar relacionado com um viés 

metodológico deste estudo, que se refere à impossibilidade do perito avaliar as intervenções 

de enfermagem separadamente. O perito avaliava um grupo de intervenções para determinado 

diagnóstico de enfermagem. Para minimizar esse viés, havia um espaço para registro em texto 

livre de sugestões, as quais serviram para adequação das intervenções.  

Após revisão dos diagnósticos e intervenções de enfermagem conforme a CIPE® 

versão 2017, optou-se pela alteração do nome de quatro diagnósticos construídos, fosse pela 



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

possibilidade de utilizar conceitos pré-coordenados, fosse para melhorar o enunciado com o 

reposicionamento dos termos. Com isso, quatro diagnósticos foram alterados para conceitos 

pré-coordenados, totalizando, no Subconjunto Terminológico CIPE®, 27 diagnósticos com 

conceitos pré-coordenados e sete elaborados à partir de eixos da CIPE®. Entende-se que essas 

alterações não interferem na compreensão e aceitabilidade do enunciado pela equipe de 

enfermagem. O quadro 8 apresenta as alterações realizadas. 

 

Quadro 8: Enunciados de diagnósticos de enfermagem que sofreram alterações após revisão conforme CIPE 

versão 2017. Niterói, 2017. 

DIAGNÓSTICO ANTERIOR DIAGNÓSTICO ALTERADO 

Dispneia, aguda Dispneia * 

Tosse, aguda Tosse * 

Capacidade de andar, prejudicada Marcha (Caminhada), prejudicada * 

Apoio familiar, ausente Falta de apoio familiar * 

* Conceito Pré-Coordenador constante na CIPE versão 2017. 

 

Os sete diagnósticos construídos para o Subconjunto Terminológico CIPE® foram 

elaborados levando em consideração a especificidade das evidências empíricas relativas ao 

tromboembolismo venoso durante o mapeamento cruzado das evidências empíricas com os 

termos da CIPE® versão 2017.  

Ao agrupar as evidências empíricas, edema periférico unilateral foi a evidência mais 

prevalente encontrada nos artigos. Edema Periférico corresponde a um diagnóstico de 

enfermagem validado pela Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem como 

Conceito Pré-coordenado. Entretanto, cabe destacar a importância da utilização do termo 

“unilateral”, do eixo Localização, para a constituição do diagnóstico Edema Periférico 

Unilateral porque o edema causado pela trombose é unilateral e apenas a denominação 

“edema periférico” não traz especificidade ao cuidado ao indivíduo acometido por essa 
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comorbidade. O edema bilateral simétrico pode estar relacionado a qualquer quadro de 

alteração circulatória, como insuficiência cardíaca congestiva, síndrome nefrótica ou 

linfedema, por exemplo (LIU, 2015; CLEMENCE, 2014).  

O diagnóstico Edema Periférico, Crônico foi construído para diferenciar o paciente com 

síndrome pós-trombótica, o qual apresenta insuficiência venosa crônica, sendo esse sinal uma 

das suas manifestações (WATTS, 2013; NICE, 2012). Apesar de validado com IC 0,82, alguns 

peritos sugeriram que não houvesse a especificação de crônico, uma vez que as intervenções 

de enfermagem são semelhantes para as fases aguda e crônica. Outro perito sugeriu a adição 

do termo unilateral, assim como na fase aguda.  

Manteve-se o diagnóstico de enfermagem em razão da sua especificidade. A síndrome pós-

trombótica acomete cerca de 20 a 50% dos pacientes, resultando em uma redução da 

capacidade produtiva do indivíduo, além de custos elevados para o Sistema de Saúde 

relacionados ao seu tratamento (GALEGO, 2017). A tentativa de diminuir, ou mesmo 

eliminar, a ocorrência do edema periférico crônico, reduz o risco do aparecimento de sinais e 

sintomas desfavoráveis ao indivíduo relacionados ao quadro, como a formação de úlceras 

venosas, dermatites locais e dor crônica intensa (WATTS, 2013; NICE, 2012; MOCKLER, 

2012; GALLOWAY, 2010; HEIT, 2006). 

Saturação de oxigênio no sangue é um termo do eixo Foco. Foi adicionado o julgamento 

“baixa” para especificar o quadro de hipoxemia apresentado por muitos pacientes com 

embolia pulmonar (DAVIS, 2011; DAVIS, 2004). Tal diagnóstico atingiu um IC 0,86 e é 

importante uma vez que permite ao enfermeiro e a toda a equipe de saúde avaliar o 

agravamento ou a melhora do quadro de troca gasosa prejudicada, e também permite avaliar a 

resposta à terapêutica respiratória instituída.   

Outro caso de construção de diagnóstico de enfermagem utilizando um termo composto do 

eixo Foco com um termo do eixo Julgamento foi Processo vascular, Prejudicado. O 
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diagnóstico foi construído a partir de evidências de alterações circulatórias oriundas da 

obstrução nas veias das extremidades afetadas (DOLAN, 2007; CUNNINGHAM, 2005). 

Apesar de atingir um IC 0,84, alguns peritos questionaram a semelhança com o diagnóstico 

Perfusão tissular periférica, Prejudicada. De fato, a alteração circulatória periférica interfere 

com a perfusão tissular. Como esse último já é um diagnóstico validado pela CIPE® 2017, 

sugere-se a manutenção apenas deste diagnóstico, a fim de evitar ambiguidade e incerteza 

para o enfermeiro fazer um julgamento clínico.  

Sangramento por via nasal foi um diagnóstico construído com termos do eixo Foco e do 

eixo Localização. Por Sangramento se tratar de uma evidência clínica, não foi necessário 

adicionar um termo do eixo Julgamento (CIE, 2008). Apesar de validado com IC 0,83, o 

diagnóstico foi construído a partir da evidência de hemoptise em casos de embolia pulmonar 

(NICE, 2012; WILEY, 2007; DOLAN, 2007).  

Um dos peritos questionou o fato de sangramento por via nasal ser mais apropriado para 

caracterizar o quadro de epistaxe, pois a hemoptise geralmente é identificada em caso de tosse 

com saída de secreção sanguinolenta. Outro perito sugeriu que o diagnóstico não fosse 

incluído e que as evidências de hemoptise compusessem o diagnóstico de Risco de 

hemorragia ou de Tosse, validado com IC 0,88 e 0,81, respectivamente. 

Segundo a Biblioteca Virtual de Saúde, hemoptise corresponde a um Descritor em Ciências 

da Saúde (DeCS) e a sua definição é “Expectorar ou cuspir sangue originário de qualquer 

parte do trato respiratório, geralmente oriundo de hemorragia no parênquima pulmonar 

(alvéolos pulmonares) e nas artérias brônquicas.” Portanto, diante dos dados apresentados, 

sugere-se manter apenas os diagnósticos de Risco de hemorragia e de Tosse, pelo risco de 

ambiguidade para o julgamento do enfermeiro, mesmo após validação pelos peritos. 

O diagnóstico de Dor musculoesquelética foi construído apenas com um termo do eixo 

Foco, pois corresponde a uma evidência clínica. Apesar de validado com IC 0,86, alguns 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Sangue
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Hemorragia
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Tecido%20Parenquimatoso
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Alv%E9olos%20Pulmonares
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peritos questionaram a sua inclusão no Subconjunto, porque esse diagnóstico não é preciso 

para trombose venosa profunda - pode ser provocado em qualquer condição dolorosa da 

panturrilha - conforme evidencia a revisão de literatura (DAVIS, 2011). 

Como esse diagnóstico também pode ser confundido – ou inserido – em um quadro de Dor, 

Aguda ou de Dor, Crônica, um perito sugeriu que ele fosse excluído, porque a redução da 

quantidade de diagnósticos facilita a rápida tomada de decisão clínica pelo enfermeiro. As 

intervenções de enfermagem também são semelhantes e, ademais, intervenções para os 

diagnósticos associados ao quadro, como a Marcha (Caminhada), Prejudicada e o Risco de 

Queda, apresentam evidências empíricas semelhantes. Diante do que foi descrito, propõe-se a 

exclusão deste diagnóstico do Subconjunto Terminológico.  

O diagnóstico Conhecimento sobre regime terapêutico, Baixo foi aprovado com um IC 

0,90. Os peritos entendem que, a partir de intervenções educacionais, pode-se otimizar a 

adesão ao tratamento anticoagulante e gerar mais segurança durante o mesmo. A literatura 

aponta que uma melhor compreensão sobre trombose e seu tratamento pode reduzir a 

ansiedade e aumentar aderência ao tratamento, além de diminuir o risco de efeitos colaterais 

(NICE, 2012).  

Durante a composição dos enunciados de diagnósticos e intervenções de enfermagem, não 

foi necessária a criação de nenhum termo adicional que não aqueles já constantes na CIPE® 

2017. As sugestões derivadas desse trabalho vão de acordo com o que foi apresentado por 

Garcia (2017), a qual observa que, ao longo das atualizações das versões da CIPE®, aumenta 

o número de conceitos pré-coordenados (diagnósticos / resultados e intervenções de 

enfermagem) e diminui a participação percentual de conceitos primitivos, inseridos no 

Modelo de Sete Eixos. Isso demonstra que a CIPE® mantém, atualmente, um conjunto de 

termos suficientemente abrangentes para a elaboração de enunciados de enfermagem, em 

diferentes cenários e com clientela diversa.  
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Os enfermeiros peritos que participaram da pesquisa, além de validar os enunciados de 

diagnósticos e intervenções de enfermagem, ainda sugeriram algumas modificações no 

Subconjunto Terminológico CIPE® para torná-lo mais tangível à prática profissional. Alguns 

peritos questionaram a extensão do material e propuseram que os diagnósticos contidos em 

uma mesma Necessidade Humana Básica afetada e que apresentassem intervenções 

semelhantes fossem agrupados para tornar o material mais sucinto e facilitar o manejo do 

mesmo. 

Ademais, apesar de validados, os diagnósticos Função cardíaca, Prejudicada e Função 

respiratória, Prejudicada condizem mais com diagnósticos organizadores, pois não são muito 

objetivos e claros. Por serem mais abstratos, devem ser apresentados acompanhados de outros 

diagnósticos relacionados a NHB afetada, que sejam mais claros - e consequentemente mais 

úteis - para a prática assistencial.  

Outra crítica apresentada pelos participantes refere-se à pouca especificidade das 

intervenções de enfermagem. A ideia de construção de um Subconjunto Terminológico com 

intervenções generalizadas ocorreu com intuito de atender a diferentes cenários e preferências 

da equipe de enfermagem para a assistência. Entretanto, corrobora-se a crítica e, diante das 

sugestões apresentadas pelos peritos, foram realizados alguns ajustes para tornar o material 

mais claro e mais útil para prática. 

O Subconjunto Terminológico CIPE®, após as modificações validadas e sugeridas, 

apresenta-se no Apêndice IV. Nele constam 31 diagnósticos de enfermagem, 27 já constantes 

como conceitos pré-coordenados da CIPE® e quatro sugestões de inserção.  

Organizando os diagnósticos de enfermagem pela Teoria das Necessidades Humanas 

Básicas de Wanda Horta, verificou-se que 18 Necessidades Humanas Básicas das categorias 

psicobiológicas e psicossociais foram contempladas. 11 eram necessidades psicobiológicas e 

sete psicossociais. Apesar das necessidades mais afetadas pertencerem ao nível psicobiológico 
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(61%) - regulação vascular, percepção dolorosa, oxigenação e integridade cutâneo-

mucosa/integridade física – esse dado corrobora outro estudo que identifica as principais 

NHB afetadas segundo Wanda Horta (NETO, 2013). 

As NHB contempladas demonstram que o cuidado de enfermagem para o paciente com 

tromboembolismo venoso associado a câncer precisa abranger o indivíduo na sua totalidade, 

de forma que, não apenas as repercussões biológicas da patologia sejam identificadas, mas 

também as repercussões familiares e sociais. Diante do apresentado, espera-se que o material 

seja um facilitador do raciocínio clínico e da tomada de decisões para os enfermeiros.  

 

 

 

 

7. CONCLUSÃO  

 

O objetivo geral deste estudo, a proposição de um subconjunto terminológico CIPE® 

para pacientes com tromboembolismo venoso associado a câncer, foi atingido com a 

elaboração de 37 diagnósticos de enfermagem e intervenções de enfermagem. Quanto aos 

objetivos específicos, foram identificadas na literatura as evidências empíricas que 

subsidiaram a elaboração do conjunto de diagnósticos e intervenções de enfermagem e, a 

partir deste levantamento e de complementação com outras fontes de evidências e com a 

prática profissional, foi elaborado o subconjunto terminológico CIPE®, utilizando os termos 

constantes na CIPE® versão 2017.  

O instrumento foi validado pelos enfermeiros peritos, sendo que dos 37 diagnósticos 

apresentados, 91,9% obtiveram um índice de concordância igual ou superior a 0,8, assim 
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como 94,6% do grupo de intervenções de enfermagem. Ao final, foi proposta a inclusão de 

quatro diagnósticos de enfermagem como conceitos pré-coordenados na CIPE®: Edema 

periférico, unilateral; Edema periférico, crônico; Saturação de oxigênio no sangue, baixa e 

Conhecimento sobre regime terapêutico, baixo.  

As limitações encontradas para a elaboração desse estudo foram: a carência de estudos 

com alto nível de evidência científica e também de estudos especificamente da enfermagem e 

a validação em conjunto das intervenções de enfermagem para cada diagnóstico. Sugere-se a 

revalidação do Subconjunto Terminológico CIPE após as alterações sugeridas pelos 

enfermeiros peritos. Sugere-se também a validação clínica dos diagnósticos e das 

intervenções de enfermagem, além da submissão dos cinco diagnósticos elaborados ao 

Conselho Internacional de Enfermeiras. 

Espera-se que, a partir da utilização deste subconjunto de declarações de diagnósticos, 

intervenções e resultados de enfermagem, os enfermeiros possam elaborar planos de cuidado 

individualizados, otimizando o tempo disponível junto ao paciente durante o cuidado, 

oferecendo uma prática baseada em evidências ao paciente com tromboembolismo venoso 

associado ao câncer e aumentando a visibilidade do processo de trabalho do enfermeiro diante 

da equipe de saúde. 
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APÊNDICE I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: “Câncer e Tromboembolismo Venoso: uma proposta de Subconjunto 

Terminológico CIPE® para o Cuidado de Enfermagem” 

 

Pesquisador Responsável: Paula Dias Vidigal 

Orientadora: Profª Dr. Patrícia dos Santos Claro Fuly 

 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Câncer e 

Tromboembolismo Venoso: uma proposta de Subconjunto Terminológico CIPE® para o 

Cuidado de Enfermagem”, de responsabilidade dos pesquisadores Paula Dias Vidigal e 

Profª Drª. Patrícia dos Santos Claro Fuly. Essa pesquisa está associada ao projeto de Mestrado 

Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da pesquisadora principal, na Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. 

PROPÓSITO DA PESQUISA 

Os objetivos da pesquisa são: Propor, com base nos termos da CIPE® versão 2017, um 

catálogo de afirmativas de diagnósticos e intervenções de enfermagem para pacientes com 

câncer e tromboembolismo venoso, com base no referencial conceitual de Wanda de Aguiar 

Horta e validar o catálogo junto a enfermeiros peritos em câncer. 

Uma vez que a relação do câncer com os eventos tromboembólicos é notoriamente 

definida, cabe aos enfermeiros oncologistas possuir conhecimento técnico-científico 

atualizado para a identificação de fatores de risco e sinais e sintomas precoces. Ademais, o 

conhecimento da terapêutica não-farmacológica e farmacológica é imprescindível para o 

tratamento a curto e longo prazo. 
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Para uma assistência de qualidade a esse cliente, entende-se que a interdisciplinaridade 

deve estar presente em todo o processo, a fim de valorizar as múltiplas dimensões inerentes ao 

ser humano. Nesse contexto de interdisciplinaridade, o registro efetivo das atividades 

desenvolvidas pelo enfermeiro é importante para o compartilhamento do cuidado com os 

demais membros da equipe, gerando também visibilidade às ações desenvolvidas pelos 

profissionais da categoria. A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE®) emerge como um meio que proporciona uma terminologia padronizada para 

enfermagem.  

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Na coleta de dados será empregado um questionário estruturado com o interesse de 

conhecer a opinião dos enfermeiros sobre as declarações de diagnósticos e intervenções de 

enfermagem, que compõem o subconjunto terminológico CIPE®, elaborado com base na 

literatura atual sobre o assunto. 

O contato para o convite e entrega do questionário será feito pessoalmente pela 

pesquisadora principal aos participantes em seu ambiente de trabalho, nos próprios dias de 

plantão, para que não seja necessário o deslocamento dos mesmos.  O prazo para a entrega do 

questionário preenchido será acordado entre o participante e a pesquisadora, a qual o buscará 

no local onde for mais conveniente ao participante.  

BENEFÍCIOS 

Essa pesquisa não trará benefícios diretos para os participantes porém, ao término da 

mesma, almeja-se a construção de um catálogo CIPE® que sirva como base consistente para 

facilitar a tomadas de decisões e a documentação da prática assistencial e gerencial dos 

enfermeiros. Esse material será de domínio público conforme publicação em revistas 

científicas e na biblioteca da Universidade Federal Fluminense. 

RISCOS 
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Toda pesquisa é inerente à existência de riscos, mesmo se considerando respostas a 

questionários, podendo haver o risco de desconforto emocional ao abordar questões relativas 

ao processo de trabalho e à expertise do participante.  Portanto, o indivíduo poderá se sentir 

desconfortável ou constrangido em participar. Apesar dessa consideração, a pesquisa não traz 

riscos adicionais para o participante nem para a instituição. Caso o participante se sinta 

desconfortável antes, durante ou após o preenchimento do questionário, o mesmo poderá 

solicitar a saída da pesquisa sem haver nenhum prejuízo para ele. 

BASES DA PARTICIPAÇÃO, CUSTOS E CONFIDENCIALIDADE 

Sua participação é completamente voluntária e a retirada do consentimento e 

permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso traga 

prejuízos. Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para o participante ou para a 

instituição pela sua participação no estudo. Será mantido o caráter confidencial de todas as 

informações relacionadas à sua privacidade. Os resultados da pesquisa serão tornados 

públicos em trabalhos e/ ou revistas científicas.  

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (CEP-INCA) e ao Comitê de Ética 

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

corresponde a um colegiado multi e transdisciplinar criado para defender os interesses dos 

sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da 

pesquisa dentro de padrões éticos e foi aprovada pelo Parecer Consubstanciado do CEP-INCA 

de número 2.173.119. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento sobre o projeto através do telefone 

(21)986360193 e do e-mail pdvidigal@hotmail.com . Se você tiver perguntas com relação a 

seus direitos como participante do projeto, também pode contar com dois contatos imparciais: 

mailto:pdvidigal@hotmail.com
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o CEP-INCA, situado à Rua do Resende, 128 - sala 203, Centro. Telefones (21) 3207-4550 ou 

3207-4556, e-mail cep@inca.gov.br; ou o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro. Telefone (21) 2629-9189, e-mail 

etica@vm.uff.br. 

Tendo tomado conhecimento das características de sua participação, e caso esteja de 

acordo, solicito a sua assinatura na parte inferior do presente documento. Esse documento será 

elaborado em duas vias e uma será entregue ao participante. Este documento será rubricado e 

assinado pelo participante e pelo pesquisador.  

Declaro que cumprirei os termos da Resolução nº466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), que aponta as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos. 

Atenciosamente,  

   ___________________________    

    Paula Dias Vidigal   

 

CONSENTIMENTO 

 

Eu, ______________________________, RG no ____________________ declaro ter sido 

informado e concordo voluntariamente em participar do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

Rio de Janeiro, ____de ________de 2016 

 

 

 

 

mailto:cep@inca.gov.br
mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE II 

MODELO DO INSTRUMENTO PARA VALIDAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS E 

INTERVENÇÕES CIPE® PELOS ENFERMEIROS PERITOS 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PERITO 

 

 

Idade: ____________             Sexo: (  ) M  (  ) F                 

 

Tempo de formação:  (  ) 1 a 4 anos             (  ) 5 a 10 anos                  (  ) + de 10 anos    

 

Titulação acadêmica:     (  ) Mestrado                     (  ) Doutorado                       

 

(  ) Especialização: Qual? _________________________________________________  

 

Tempo de experiência profissional em oncologia: _____________  

 

Trabalha ou já trabalhou com a Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE® ) ou outras linguagens padronizadas de enfermagem?   
 (  ) Sim     (  ) Não    Quais? _________________________________________________ 

 

Tempo de experiência profissional utilizando a CIPE® ou outras linguagens 

padronizadas de enfermagem: _____________ 
 

Já participou de cursos ou conferência sobre CIPE® ou outras linguagens padronizadas 

de enfermagem? (  ) Sim   (  ) Não     

 

Realiza ou já realizou pesquisa sobre diagnóstico de enfermagem?    (  ) Sim     (  ) Não     

 

Realiza ou já realizou pesquisa sobre câncer ou tromboembolismo venoso?  
(  ) Sim   (  ) Não     

 

Já participou de cursos ou conferência sobre câncer e tromboembolismo venoso?  
(  ) Sim   (  ) Não     
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MODELO DA ESCALA LIKERT VALIDAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES 

CIPE® PELOS ENFERMEIROS PERITOS 

O enfermeiro perito deve avaliar cada enunciado de diagnóstico ou intervenção de 

enfermagem conforme a escala do tipo likert abaixo, sendo:  

1- Nada  

2 - Pouco  

3 - De alguma forma  

4- Muito  

5 - Excelente  

Os valores acima serão utilizados na avaliação dos seguintes critérios:  

Adequação: o conteúdo mostra-se próprio, conveniente e ajustado aos diagnósticos e intervenções de 

enfermagem propostos no trabalho;  

Pertinência: o conteúdo corresponde, é adequado e apropriado no que se refere à proposta do 

trabalho, relativo e pertencente aos diagnósticos e intervenções de enfermagem apresentados;  

Clareza: o conteúdo é inteligível, com expressões simples e inequívocas, expressando unicamente 

uma ideia, que não dá margem a dúvida;  

Precisão: expressa com fidedignidade e confiabilidade o conteúdo em avaliação, indicando-o com 

exatidão e de forma categórica;  

Objetividade: prático, direto; expressa de forma objetiva o conteúdo avaliado 

Diagnóstico CIPE® - Dor aguda 

Definição CIPE® - Dor: Percepção Prejudicada: Aumento de sensação desagradável no corpo; relato 

subjetivo de sofrimento, expressão facial de dor, alteração de tônus muscular, comportamento 

autoprotetor, foco de atenção reduzido, alteração do tempo de percepção, afastamento de contato social, 

processo de pensamento prejudicado, comportamento distraído, inquietação, e perda do apetite. 

Adequação  Pertinência  Clareza  Precisão  Objetividade  
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5  ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5  ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5  ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5  ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5  

Sugestões:  
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APÊNDICE IV 

SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO CIPE® PARA PACIENTES COM 

TROMBOEMBOLISMO VENOSO ASSOCIADO A CÂNCER 

 

NHB EVIDÊNCIA DIAGNÓSTICO INTERVENÇÃO RESULTADO 

N
ec

es
si

d
a

d
e 

p
si

co
b

io
ló

g
ic

a
: 

O
x

ig
en

aç
ão

 

Falta de ar / Falta de ar 

aguda / Falta de ar súbita / 

Falta de ar inexplicável / 

Falta de ar aos esforços 

progressiva / Falta de ar 

progressiva / Dispneia / 

Dispneia sem causa óbvia / 

Dispneia em repouso / 

Dispneia aos esforços / 

Dispneia aumentada / 

Dispneia severa 

 

Taquipneia / Atrito pleural 

/ Ruídos adventícios / 

Murmúrios vesiculares 

diminuídos em base / 

Hipertensão pulmonar 

tromboembólica crônica / 

Falta de ar prolongada 

após episódio de TEP 

 

Hipoxemia /  

Dessaturação de oxigênio /  

Hipóxia 

FUNÇÃO DO 

SISTEMA 

RESPIRATÓRI

O, 

PREJUDICADA 

 

DISPNEIA  

 

SATURAÇÃO 

DE OXIGENIO 

NO SANGUE, 

BAIXA 

 

 Monitorar condição respiratória 

 Medir (ou verificar) movimentos 

respiratórios 

 Monitorar saturação de oxigênio 

sanguíneo usando oxímetro de pulso 

ou gasometria arterial, se indicado 

 Trocar local de instalação do oxímetro 

de pulso a cada quatro horas no 

máximo a fim de evitar lesão por 

pressão ou queimadura 

 Administrar oxigenoterapia, se 

prescrito (macronebulização, cateter 

nasal, cânula nasal) 

 Orientar sobre oxigenoterapia 

(macronebulização, cateter nasal, 

cânula nasal, terapia com pressão 

positiva, ventilação mecânica) 

 Manter vias aéreas permeáveis: 

posicionar cabeça e cervical para 

evitar bloqueio de fluxo de ar, aspirar 

via aérea quando necessário 

 Manter ventilação 

 Elevar tórax 

 Manter repouso na cama 

 Posicionar paciente na cama em 

posição de conforto 

 Manter paciente em jejum até melhora 

do quadro clínico e liberação médica 

 Registrar características da secreção 

em via aérea 

 Preparar material para entubar 

paciente, se necessário 

FUNÇÃO DO 

SISTEMA 

RESPIRATÓRI

O, 

MELHORADA 

 

DISPNEIA, 

AUSENTE 

 

DISPNEIA, 

MELHORADA 

 

SATURAÇÃO 

DE OXIGENIO 

NO SANGUE, 

NORMAL 
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Tosse / Tosse seca / Tosse 

súbita 
TOSSE   Obter dados sobre condição 

respiratória 

 Monitorar condição respiratória 

 Auscultar pulmão 

 Observar tosse: frequência, início, 

duração, intensidade, sinais e sintomas 

associados, fatores precipitantes, 

fatores atenuantes 

 Obter Dados sobre Expectoração (ou 

Escarro) 

 Registrar características da secreção 

em via aérea 

TOSSE, 

AUSENTE 

 

TOSSE, 

MELHORADA 
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Edema na extremidade 

unilateral depressível ou 

não / Aumento da 

circunferência de um 

membro / Percepção de 

inchaço pelo paciente / 

Edema crônico devido 

síndrome pós-

trombótica / Edema 

persistente devido 

síndrome pós-

trombótica / Edema 

dependente devido 

síndrome pós-

trombótica 

EDEMA 

PERIFÉRICO

, 

UNILATERA

L 

 

EDEMA 

PERIFÉRICO

, CRÔNICO 

 Obter dados sobre edema: avaliar 

diariamente o cacifo e observar 

sinais e sintomas associados (dor, 

empastamento, calor, flictema...) 

 Registrar extensão do edema 

unilateral: medir a circunferência 

diariamente pela manhã 

 Encorajar repouso se edema ou 

desconforto presente  

 Obter dados sobre perfusão tissular 

periférica 

 Obter dados sobre função 

neurovascular periférica 

 Obter dados sobre valores de 

albumina como causa de retenção 

de líquido e desenvolvimento do 

edema 

 Monitorar tolerância à atividade: 

perguntar sobre dor ou outro 

sintoma associado ao mobilizar 

membro ou andar; observar o 

paciente durante a mobilização ou 

caminhada 

 Obter dados sobre integridade da 

pele 

 Observar hiperemia pela extensão 

corporal durante o banho 

 Manter integridade da pele: 

hidratar pele; realizar mudança de 

decúbito 

 Identificar percepções alteradas: 

fazer teste de sensibilidade com 

instrumento fino e perguntar sobre 

sensações táteis, sem o paciente 

olhar; palpar membro afetado 

 Posicionar paciente, quando em 

repouso: manter a extremidade 

edemaciada elevada acima do nível 

do coração; fazer ou orientar a 

mudança de decúbito a cada duas 

horas 

 Orientar sobre uso de dispositivo 

de apoio para elevar membro 

alterado (travesseiro, coberta, livro 

sob a cama) 

 Orientar o paciente a realizar 

cuidados com os pés (evitar ficar 

em pé parado na mesma posição ou 

sentado com os membros 

pendentes, por muito 

tempo)Orientar o paciente sobre 

EDEMA 

PERIFÉRIC

O 

UNILATERA

L, AUSENTE 

 

EDEMA 

PERIFÉRIC

O 

UNILATERA

L, MENOR 

 

EDEMA 

PERIFÉRIC

O 

CRÔNICO, 

AUSENTE 
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Pele avermelhada / 

Eritema localizado / 

Eritema na extremidade 

/ Membro rosado/ 

Enduração / 

Descoloração da pele / 

Marcas na pele, 

flictemas ou 

descoloração associadas 

ao uso de meias de 

compressão graduada / 

Alterações na pele 

devido síndrome pós-

trombótica / 

Hiperpigmentação 

devido síndrome pós-

trombótica / Dermatite 

relacionada a estase 

devido síndrome pós-

trombótica 

INTEGRIDA

DE DA PELE, 

PREJUDICA

DA 

 Implementar exame físico, 

atentando para alterações em pele e 

mucosas 

 Obter dados sobre a pele: 

integridade, hidratação, coloração e 

presença de outras alterações 

 Obter dados sobre perfusão tissular 

periférica: pulso periférico, calor, 

eritema 

 Aplicar creme em pele, seca, no 

mínimo duas vezes ao dia 

 Estimular mobilidade na cama  

 Manter hidratação, por via oral, 

endovenosa ou por SNE, adequada 

 Orientar paciente e família sobre 

pele prejudicada relacionada à 

terapia anticoagulante e 

insuficiência venosa 

 Orientar sobre efeitos colaterais da 

medicação: equimoses por terapia 

anticoagulante, púrpura por 

cumarínico, eritema e placas por 

reação de hipersensibilidade 

 Orientar sobre autocuidado com a 

pele  

 Relatar condição à equipe 

interprofissional: relatar lesão, 

alteração de coloração, textura ou 

sensibilidade em pele 

 Prevenir lesão mecânica: avaliar e 

ensinar como utilizar a meia de 

compressão graduada e o 

dispositivo de compressão 

sequencial 

 Prevenir lesão devido ao uso de 

dispositivos médicos como 

causadores de lesão por pressão 

INTEGRIDA

DE DA 

PELE, 

NORMAL 
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Úlcera venosa / 

Ulceração / Ulceração 

venosa / Úlcera por 

estase / Úlcera na perna 

/ Úlcera de difícil 

cicatrização 

ÚLCERA 

VENOSA  
 Obter dados sobre perfusão tissular 

periférica (como perfusão capilar 

periférica, pulso periférico, 

edema...) 

 Obter dados sobre a pele: 

integridade, hidratação, coloração e 

presença de outras alterações 

 Avaliar e orientar controle de valor 

de glicemia e pressão arterial 

 Tratar condição da pele: realizar (e 

ensinar a realizar) curativo na lesão 

e tratar pele adjacente conforme 

necessidade 

 Aplicar creme em pele, seca e 

íntegra, no mínimo duas vezes ao 

dia  

 Manter hidratação, por via oral, 

endovenosa ou por SNE, adequada 

 Trocar cobertura de ferida (ou 

curativo): avaliar melhor cobertura 

para tratamento da ferida e melhor 

frequência de troca, conforme 

necessidade 

 Orientar sobre autocuidado com a 

pele: ensinar a fazer curativo, 

observar paciente realizando o 

curativo, fornecer folder 

explicativo... 

 Orientar manter unhas limpas e 

aparadas 

ÚLCERA 

VENOSA, 

AUSENTE 

 

ÚLCERA 

VENOSA, 

MELHORAD

A 
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Efeito colateral com uso 

de heparina: Alopécia, 

Osteopenia, 

Osteoporose, 

Anafilaxia, 

Hipoaldosteronismo, 

Hipercalemia, Angite, 

Eosinofilia, Disfunção 

hepática 

 

Efeitos colaterais com 

uso de varfarina: 

necrose epidérmica, 

agranulocitose, 

alopécia, reação 

anafilática, anorexia, 

intolerância ao frio, 

diarreia, tonteira, 

elevação de enzimas 

pancreáticas, dermatite 

esfoliativa, cefaleia, 

icterícia, leucopenia, 

nausea e/ou vomito, 

prurido e exantema. 

RISCO DE 

EFEITO 

COLATERAL 

DA 

MEDICAÇÃO 

 Monitorar função renal: avaliar 

aumento de ureia e creatinina 

 Avaliar níveis sanguíneos de 

plaquetas e coagulograma 

 Avaliar pele: avaliar presença de 

hematoma, equimose, petéquias, 

púrpura... 

 Observar e registrar características 

das eliminações 

 Executar rodízio na técnica de 

injeção subcutânea 

 Monitorar ocorrência de 

sangramentos 

 Monitorar efeito colateral da 

medicação 

 Orientar sobre efeitos colaterais da 

medicação 

POTENCIAL 

PARA 

RISCO DE 

EFEITO 

COLATERA

L DA 

MEDICAÇÃ

O, 

DIMINUÍDO 
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Pirexia / Febre FEBRE   Monitorar a temperatura corporal 

tão frequentemente quanto 

apropriado 

 Registrar temperatura corporal 

 Monitorar sinais e sintomas de 

infecção 

 Monitorar células sanguíneas 

(leucograma) 

 Administrar medicamentos 

antipiréticos quando temperatura 

corporal acima de 37,8ºC, 

conforme prescrição médica 

 Cobrir o paciente quando adequado 

(sensação de frio e tremores) 

 Encorajar banho morno, após 

administração de antipiréticos e 

quando não houver tremores e 

instabilidade hemodinâmica 

 Aplicar aparelho de resfriamento 

na região axilar e região inguinal, 

quando apropriado  

 Encorajar maior ingestão de 

líquidos 

 Administrar líquidos endovenosos, 

quando apropriado 

FEBRE, 

AUSENTE 
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Tontura / Lipotímia / 

Síncope 

RISCO DE 

QUEDA 
 Obter Dados sobre Risco de 

Quedas: avaliar pressão ortostática, 

perguntar sobre marcha, avaliar 

força muscular, avaliar marcha 

 Avaliar Condição 

Musculoesquelética 

 Identificar o paciente com risco de 

queda elevado e comunicar equipe 

conforme protocolo institucional 

(pulseira, identificação no 

prontuário...) 

 Colocar informe no leito do 

paciente com risco de queda 

elevado 

 Auxiliar na marcha (caminhada) 

 Fornecer aparelhos de segurança 

para andar (caminhar) 

 Manter a cama baixa, travada e 

com grades elevadas 

 Orientar paciente e família sobre 

prevenção de queda: orientar a 

retirar tapetes do caminho e móveis 

que dificultem a passagem; orientar 

a colocar corrimões e barras de 

apoio se possível; orientar a 

identificar e evitar pisos molhados; 

ensinar a levantar do leito devagar, 

para evitar hipotensão postural 

 Orientar uso de sapatos 

antiderrapantes e calçados de 

borracha no banho 

 Orientar quanto a usar sapatos 

adequados, roupas de tamanho e 

ajustes adequados 

POTENCIAL 

PARA 

RISCO DE 

QUEDA, 

DIMINUÍDO 

 

QUEDA, 

AUSENTE 
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Flebite no membro RISCO DE 

INFECÇÃO 
 Gerenciar espaço físico adequado 

para cada paciente 

 Treinar a equipe para higienização 

ambiental e técnicas de precaução, 

de acordo com a necessidade 

 Instituir precauções padronizadas  

 Trocar os acesos venosos centrais e 

periféricos, bem como curativos, 

conforme rotina institucional 

 Manipular com técnica asséptica 

todos os acessos endovenosos 

 Lavar as mãos antes e depois de 

cada atividade de cuidado ao 

paciente 

 Prevenir infecção cruzada 

 Orientar o paciente sobre técnica 

adequada para lavar as mãos 

 Orientar os visitantes e 

acompanhantes a lavar as mãos ao 

entrarem e saírem do quarto do 

paciente 

 Ensinar ao paciente e à família 

como evitar infecção 

 Não usar o membro afetado para 

punção venosa e coleta de sangue 

 Atentar para sinais de infecção no 

membro afetado e de sepse 

POTENCIAL 

PARA 

RISCO DE 

INFECÇÃO, 

DIMINUÍDO 

 

INFECÇÃO, 

AUSENTE 
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Calor na extremidade / 

Calor na extremidade e 

unilateral / Extremidade 

quente ao toque 

 Descoloração da área 

afetada 

Cianose 

Dilatação de veia 

superficial / Veias 

superficiais 

proeminentes / 

Circulação colateral / 

Formação venosa 

colateral visível / 

Presença de cordão 

palpável ao longo da 

veia / Veias varicosas 

 

Estase venosa crônica 

devido síndrome pós-

trombótica / Estase 

venosa devido síndrome 

pós-trombótica 

PERFUSÃO 

TISSULAR 

PERIFÉRICA

, 

PREJUDICA

DA 

 

 

 

 

 Obter dados sobre perfusão tissular 

periférica (como perfusão capilar 

periférica, pulso periférico, edema, 

cianose...) 

 Obter dados sobre a pele 

(integridade, hidratação, coloração, 

temperatura, ausência de pêlos e 

presença de outras alterações) 

 Identificar percepções alteradas: 

fazer teste de sensibilidade com 

instrumento fino e perguntar sobre 

sensações táteis, sem o paciente 

olhar; palpar membro afetado 

 Monitorar Perfusão Tissular: 

avaliar diariamente alterações na 

perfusão tissular ou na pele; avaliar 

resultado de exame ecodoppler 

 Manter região corporal distal 

aquecida quando houver cianose 

periférica ou pulso periférico 

diminuído 

 Orientar o paciente a realizar 

cuidados com os pés (evitar ficar 

em pé parado na mesma posição ou 

sentado com os membros 

pendentes, por muito tempo) 

 Orientar o paciente sobre 

exercícios físicos (realizar 

caminhada diariamente, conforme 

o tolerado) 

PERFUSÃO 

TISSULAR 

PERIFÉRIC

A, 

MELHORAD

A 
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Ritmo de galope com 

segunda bulha cardíaca 

amplamente dividida / 

Sopro cardíaco de 

regurgitação tricúspide / 

Palpitações  

Elevação da pressão de 

veia jugular 

Taquicardia / Ritmo 

cardíaco rápido 

Hipotensão / 

Hipotensão sistêmica / 

Hipotensão sem outras 

causas óbvias / Pressão 

sanguínea baixa 

 

Choque cardiogênico / 

Falência cardíaca direita 

SISTEMA 

CARDIOVAS

CULAR, 

PREJUDICA

DO 

 

TAQUICARD

IA 

 

PRESSÃO 

ARTERIAL, 

ALTERADA 

 

RISCO DE 

FUNÇÃO 

CARDÍACA, 

PREJUDICA

DA 

 Implementar exame físico 

cardiorespiratório, atentando para 

sinais de baixo débito e padrão 

respiratório 

 Monitorar sinais vitais 

 Avaliar sinais de baixo débito 

cardíaco: oligúria, pulso filiforme, 

extremidades frias e hipotensão 

 Monitorar condição cardíaca 

durante fase aguda do 

tromboembolismo venoso, 

atentando frequência, ritmo e 

alterações no traçado 

eletrocardiográfico 

 Avaliar comorbidades e condições 

pré-existentes: coronariopatia, 

insuficiência cardíaca, tabagismo, 

sedentarismo 

SISTEMA 

CARDIOVAS

CULAR, 

MELHORAD

O 

 

SISTEMA 

CARDIOVAS

CULAR, 

NORMAL 

 

TAQUICAR

DIA, 

AUSENTE 

 

PRESSÃO 

ARTERIAL, 

NORMAL 

 

FUNÇÃO 

CARDÍACA, 

NORMAL 
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Risco de hemorragia / 

Alto risco de 

hemorragia com a 

terapia anticoagulante / 

Complicações 

hemorrágicas / 

Complicações 

hemorrágicas maiores / 

Evento hemorrágico 

significante / 

Hemorragia / Risco de 

sangramento / 

Ocorrência de 

sangramento maior / 

Alto risco de 

sangramento / 

Sangramento maior e 

menor / Sangramento 

significante / 

Sangramento associado 

a varfarina / Hematuria / 

Hemorragia 

intracraniana / 

Sangramento associado 

a heparina / Risco de 

trombocitopenia 

induzida por heparina / 

Trombocitopenia 

induzida por heparina 

RISCO DE 

HEMORRAG

IA 

 

HEMORRAG

IA 

 

 Monitorar Sinais Vitais 

 Avaliar sinal e sintoma de 

sangramento nos sistemas 

tegumentar, urinário e respiratório 

 Gerenciar Defecação (ou 

Eliminação Intestinal): avaliar 

presença de melena ou enterorragia 

 Evitar obstipação 

 Monitorar os níveis de 

hemoglobina/hematócrito antes e 

após sangramento 

 Monitorar exames de coagulação 

 Monitorar sinais e sintomas de 

sangramento persistente 

 Manter repouso na cama durante 

sangramento ativo 

 Avaliar nível de consciência 

 Administrar terapia sanguínea, 

quando prescrito 

 Aplicar pressão ou curativo no 

local do sangramento, se 

apropriado 

 Cuidados com Local de Dispositivo 

Intravenoso 

 Manter acesso venoso pérvio 

 Evitar procedimentos invasivos 

 Monitorar Risco de Queda: 

preparação do ambiente, 

hipotensão ortostática, alteração de 

marcha 

 Orientar paciente e família sobre 

Prevenção de Queda: preparação 

do ambiente, hipotensão 

ortostática, alteração de marcha 

 Orientar sobre a preparação do 

ambiente, como retirada de tapete 

ou uso de tapetes antiderrapantes e 

remoção de obstáculos 

 Manter a cama com grade  

 Usar escova de dente macia na 

higiene oral 

 Usar aparelho de barbear elétrico 

em vez de lâmina de barbear 

 Aconselhar o paciente a evitar 

procedimentos invasivos; se 

necessário, monitorar sangramentos 

com atenção 

 Evitar inserir objetos em orifícios 

que estejam com sangramento 

 Aconselhar o paciente a evitar 

POTENCIAL 

PARA 

RISCO DE 

HEMORRA

GIA, 

DIMINUÍDO 

 

HEMORRA

GIA, 

AUSENTE 
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Risco de 

tromboembolismo 

venoso recorrente / 

Risco de trombose 

recorrente 

RISCO DE 

TROMBOSE 

VENOSA 

PROFUNDA 

 Orientar sobre Terapia 

Anticoagulante: objetivo, 

importância da adesão, tempo de 

duração, efeitos colaterais, 

consultas de acompanhamento e 

situações para procurar o serviço de 

saúde 

 Avaliar adesão ao regime 

terapêutico: avaliar exames 

laboratoriais e perguntar sobre 

frequência de uso dos 

medicamentos 

 Reforçar Adesão: reforçar a 

importância da manutenção do 

tratamento, fornecer material por 

escrito, fazer planilha para marcar 

o uso do medicamento diariamente 

 Obter dados sobre cognição: pedir 

para o paciente dizer com suas 

palavras o que foi explicado 

previamente 

 Monitorar sinais e sintomas de 

desidratação: turgor da pele e 

mucosa oral, oligúria, nível de 

consciência 

 Estimular ingestão de líquidos 

 Aplicar meias elásticas: 

diariamente, na ausência de edema, 

para melhorar retorno venoso 

 Avaliar capacidade para vestir-se 

com as meias elásticas 

 Orientar como colocar ou pôr as 

meias elásticas  

 Orientar a trocar meia elástica 

semestralmente 

 Orientar família sobre uso da meia 

de compressão graduada 

 Prevenir lesão em pele pelo uso da 

meio de compressão graduada: 

ensinar a forma correta de 

utilização e avaliar a pele a cada 

consulta 

 Gerenciar edema: observar 

extensão, evolução, sinais e 

sintomas associados 

 Orientar sobre edema: medidas 

preventivas, alterações esperadas 

 Avaliar capacidade para manejar o 

regime com dispositivo 

vasopneumático 

 Orientar família sobre dispositivo 

POTENCIAL 

PARA 

RISCO DE 

TROMBOSE 

VENOSA 

PROFUNDA, 

DIMINUÍDO 
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Dor na extremidade que 

piora em pé ou com 

mobilização. Pode haver 

sensação de peso, aperto 

ou estiramento / Dor na 

panturrilha à dorsiflexão 

do tornozelo 

MARCHA 

(CAMINHAD

A), 

PREJUDICA

DA 

 Avaliar condição 

musculoesquelética 

 Obter dados sobre capacidade para 

andar (caminhar): perguntar sobre 

marcha, avaliar força muscular, 

avaliar marcha 

 Obter dados sobre mobilidade: 

avaliar capacidade de mobilidade 

ativa e passiva de membros e do 

tronco no leito 

 Obter dados sobre tolerância à 

atividade: perguntar sobre dor ou 

outro sintoma associado ao 

mobilizar membro ou andar; 

observar o paciente durante a 

mobilização ou caminhada 

 Obter dados sobre amplitude de 

movimento, ativa: pedir para o 

paciente mobilizar os membros e o 

tronco no leito 

 Encorajar repouso antes de iniciar 

terapia anticoagulante 

 Auxiliar na marcha (caminhada) 

após iniciar terapia anticoagulante 

 Fazer progredir (ou promover) a 

mobilidade após iniciar terapia 

anticoagulante 

 Executar amplitude de movimento, 

passiva: após iniciar terapia 

anticoagulante, mobilizar as 

articulações do membro afetado 

para evitar encurtamento articular e 

atrofia muscular 

 Posicionar paciente: manter 

membro afetado elevado acima da 

linha do coração; realizar mudança 

de decúbito a cada duas horas, 

utilizando travesseiros e coxins 

para manter o paciente em posição 

confortável e aliviar pontos de 

pressão 

 Realizar a troca de posição corporal 

na cama 

 Orientar sobre técnica de 

deambulação 

 Monitorar risco de queda 

 Orientar paciente e família sobre 

prevenção de queda: orientar a 

retirar tapetes do caminho e móveis 

que dificultem a passagem; orientar 

a colocar corrimões e barras de 

MARCHA 

(CAMINHA

DA), 

MELHORAD

A 
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Dor na extremidade / 

Dor na extremidade que 

piora em pé ou com 

mobilização. Pode haver 

sensação de peso, aperto 

ou estiramento / Dor na 

panturrilha à dorsiflexão 

do tornozelo  

 

Sensibilidade na área 

afetada / Sensibilidade 

na panturrilha / 

Sensibilidade na 

extremidade / 

Sensibilidade no 

membro 

 

Dor torácica / Dor 

torácica aguda / Dor 

torácica localizada 

acentuada agravada com 

inspiração / Dor torácica 

sem causa óbvia / Dor 

pleurítica / Dor 

pleurítica inexplicável / 

Dor retroesternal / 

Desconforto torácico 

subesternal 

 

Dor crônica devido 

síndrome pós-

trombótica 

Dor à inspiração 

DOR, AGUDA  

 

DOR, 

CRÔNICA 

 

 Obter Dados sobre Dor 

(características da dor, incluindo 

local, início, duração, frequência, 

qualidade, intensidade e fatores 

precipitantes, fatores atenuantes, 

uso de medicamentos para controle 

da dor) 

 Observar indicadores não verbais 

de dor (por exemplo: posição 

corporal, reflexo de retirada e 

fácies de dor) 

 Utilizar escalas para avaliação da 

intensidade da dor, como a a escala 

visual analógica, escala visual-

verbal numérica, a escala de faces 

de dor, entre outras.  

 Administrar Medicação para Dor 

 Avaliar Resposta ao Manejo 

(Controle) da Dor (por meio de 

escala de avaliação de intensidade a 

dor e avaliando os indicadores não 

verbais de dor) 

 Orientar Paciente e Família sobre 

Manejo (Controle) da Dor (horário 

da analgesia farmacológica, 

concomitância entre fármacos, uso 

de técnicas não farmacológicas 

para alívio da dor) 

 Controlar os fatores ambientais 

capazes de influenciar a resposta do 

paciente a dor (por exemplo: ruídos 

sonoros, iluminação, temperatura 

ambiental) 

 Diminuir os fatores que possam 

aumentar a experiência de dor (por 

exemplo: medo, fadiga, monitonia 

e falta de informação, vícios de 

posição corporal, temperatura 

ambiental)  

 Orientar fazer repouso e elevar 

membros para aliviar desconforto  

 Promover sono e repouso 

adequados para facilitar o alívio da 

dor 

 Explicar e aplicar as medidas não 

invasivas e não farmacológicas de 

alívio da dor: posicionamento 

apropriado, distração 

(musicoterapia, conversa, televisão 

etc.), exercícios respiratórios e 

técnicas de relaxamento 

DOR, 

AUSENTE 

 

DOR, 

MELHORAD

A 
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Inabilidade para 

autoaplicação de 

injeções / Habilidade 

para autoaplicação de 

injeções / Vontade de 

autoaplicar injeções 

medicamentosas 

 

Presença de suporte  

para ajudar na 

administração de 

injeções / Presença de 

cuidador ou suporte 

com habilidade para 

administrar injeções 

CAPACIDAD

E PARA 

MANEJAR O 

REGIME 

MEDICAME

NTOSO, 

PREJUDICA

DA 

 

CAPACIDAD

E DO 

CUIDADOR 

PARA 

EXECUTAR 

O CUIDADO, 

PREJUDICA

DA 

 

 

 Obter Dados sobre Capacidade 

para Executar o Cuidado: 

capacidade de leitura, compreensão 

das orientações, habilidade motora 

 Obter Dados sobre Atitude em 

Relação ao Regime Terapêutico: 

forma de aplicação do 

medicamento, alterações no regime 

terapêutico, busca por informações 

e acompanhamento ambulatorial  

 Obter Dados sobre Barreiras para 

Adesão: dificuldade de 

compreensão, analfabetismo 

funcional, ausência de apoio 

social/familiar 

 Orientar Paciente e Família sobre 

Regime Terapêutico: tempo de 

tratamento, dose, horário de 

administração, efeitos colaterais, 

sinais de alerta e acompanhamento 

ambulatorial 

 Orientar quanto aos primeiros 

sinais de INR aumentado: 

sangramento gengival profuso, 

hematomas, equimoses 

 Orientar paciente e família sobre a 

possibilidade de apoio nas unidades 

básicas de saúde 

 Demonstrar Técnica de Injeção 

Subcutânea 

 Orientar rodízio na técnica de 

injeção subcutânea 

 Orientar como descartar agulha, 

seringa e medicação 

 Avaliar capacidade para executar o 

cuidado antes da alta 

 Facilitar Capacidade da Família 

para Participar no Plano de 

Cuidado: incluí-los nas orientações 

sobre doença e regime terapêutico; 

convocar outros membros da 

família para participarem das 

orientações; ensinar a forma de 

administração do medicamento 

 Reforçar orientações sobre terapia 

anticoagulante em consulta de 

acompanhamento (ou consulta 

subsequente) 

 Observar pele alterada por técnica 

de injeção subcutânea em consulta 

de acompanhamento (ou consulta 

CAPACIDAD

E PARA 

MANEJAR 

O REGIME 

MEDICAME

NTOSO, 

EFICAZ 

 

CAPACIDAD

E DO 

CUIDADOR 

PARA 

EXECUTAR 

O 

CUIDADO, 

EFICAZ 
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Ansiedade 

Angústia 

Sintomas angustiantes 

Sentimento de 

apreensão 

Ansiedade inexplicável 

Ansiedade aguda 

ANSIEDADE  Obter dados sobre ansiedade 

(início, sintomas associados, 

fatores precipitantes) 

 Observar indicadores não verbais 

de ansiedade 

 Identificar os fatores que 

aumentam e amenizam a 

experiência da ansiedade 

 Prover (Proporcionar, Fornecer) 

Apoio Emocional 

 Controlar os fatores ambientais 

capazes de influenciar a resposta do 

paciente a ansiedade  

 Diminuir os fatores que possam 

aumentar a experiência de 

ansiedade (por exemplo: medo, 

fadiga, monotonia e falta de 

informação)  

 Explicar e aplicar as medidas não 

invasivas e não farmacológicas de 

alívio da ansiedade: distração 

(musicoterapia, conversa, televisão 

etc.), exercícios respiratórios, 

massagens e técnicas de 

relaxamento 

ANSIEDADE

, AUSENTE 
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Lacuna de 

conhecimento 

Falta de conhecimento 

prévio 

Falta de conhecimento 

sobre regime de 

tratamento e doença 

Falta de consciência 

sobre efeitos adversos 

Percepção sobre sua 

condição (incluindo 

conhecimento e atitude) 

Melhor compreensão do 

tratamento 

CONHECIME

NTO SOBRE 

REGIME 

TERAPÊUTI

CO, BAIXO 

Obter Dados de Conhecimento sobre 

Regime Terapêutico: tempo de 

tratamento, dose, horário de 

administração, efeitos colaterais, sinais 

de alerta e acompanhamento 

ambulatorial 

Obter Dados sobre Capacidade para 

Executar o Cuidado: capacidade de 

leitura, compreensão das orientações, 

habilidade motora 

Obter Dados sobre Risco de Interação 

Medicamentosa, Adversa: horário de 

administração de medicamentos de uso 

contínuo, medicamentos de uso 

esporádico, ingestão de chás, ervas e 

álcool. 

Orientar Paciente e Família sobre 

Doença 

Orientar sobre Terapia Anticoagulante: 

tempo de tratamento, dose, horário de 

administração, efeitos colaterais, sinais 

de alerta e acompanhamento 

ambulatorial 

Orientar sobre Técnica de Redução de 

Risco: medidas para prevenção de 

queda, comunicação a outros 

profissionais de saúde sobre a terapia 

anticoagulante 

Orientar sobre uso constante de 

material informativo específico para 

identificação de pessoa em terapia 

anticoagulante 

Orientar sobre Padrão de Ingestão de 

Alimentos: se em uso de varfarina, 

manter consumo diário constante de 

alimentos verdes e evitar álcool 

Orientar sobre Efeitos Colaterais da 

Medicação: hemorragia, plaquetopenia, 

osteoporose, função renal prejudicada 

Orientar Paciente e Família a 

identificar sinal e sintoma de 

CONHECIM

ENTO 

SOBRE 

REGIME 

TERAPÊUTI

CO, EFICAZ 
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Medo / Surpreso / 

Chocado / Assustado  

 

Desapontamento por 

sintomas crônicos / 

Frustação pela 

capacidade funcional 

reduzida 

 

Qualidade de vida baixa 

/ Impacto significativo 

na qualidade de vida 

devido síndrome pós-

trombótica / Qualidade 

de vida afetada por 

terapia anticoagulante 

 

 

 

MEDO 

 

ADAPTAÇÃO

, 

PREJUDICA

DA 

 

QUALIDADE 

DE VIDA, 

NEGATIVA 

 

 

Proteger a autonomia do paciente 

Envolver o paciente no processo de 

tomada de decisão 

Promover apoio social: identificar rede 

de apoio social, convocar familiar e/ou 

cuidador para participar do cuidado; 

identificar unidade de saúde básica de 

referência, encaminhar ao serviço 

social 

Avaliar medo 

Avaliar bem-estar psicológico 

Avaliar capacidade de enfrentamento 

Oferecer apoio emocional: realizar 

escuta ativa, acolhimento, toque 

Facilitar habilidade para comunicar 

sentimentos 

Encorajar afirmações positivas 

Ajudar a identificar atributos positivos 

Ensinar técnicas de adaptação 

Orientar técnica de relaxamento 

Aconselhar sobre medos 

Promover autoestima 

Reforçar identidade pessoal 

Estimular socialização 

Encaminhar ao serviço de psicologia 

quando necessário 

MEDO, 

AUSENTE 

 

ADAPTAÇÃ

O, 

INICIADA 

 

ADAPTAÇÃ

O, 

PRESENTE 

 

QUALIDAD

E DE VIDA, 

POSITIVA 
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Baixa aderência ao 

tratamento 

Baixa participação no 

tratamento 

Aderência ao regime 

medicamentoso 

Aderência ao regime de 

tratamento 

NÃO 

ADESÃO AO 

REGIME 

TERAPÊUTI

CO 

Obter Dados sobre Atitude em Relação 

ao Regime Terapêutico: forma de 

aplicação do medicamento, alterações 

no regime terapêutico, busca por 

informações e acompanhamento 

ambulatorial  

Obter Dados sobre Barreiras para 

Adesão: dificuldade de compreensão, 

analfabetismo funcional, ausência de 

apoio social/familiar 

Promover Adesão ao Regime: reforçar 

orientações, agendar consulta 

subsequente na presença do paciente, 

encaminhar ao serviço de psicologia e 

serviço social 

Orientar sobre Prevenção de Recaída: 

não omitir doses do anticoagulante, 

manter hidratação adequada, manter 

mobilidade dos membros, comparecer 

as consultas ambulatoriais 

Orientar sobre Autocuidado: 

autoadministração do anticoagulante, 

avaliação de sinais e sintomas de 

sangramento ou de trombose recorrente 

Avaliar Resposta Psicossocial à 

Instrução 

Prover (Proporcionar, Fornecer) Lista 

de Medicação 

Prover (Proporcionar, Fornecer) 

Material Instrucional Sobre Terapia 

anticoagulante 

Avaliar Resposta Psicossocial à 

Instrução sobre Medicação 

Apoiar Capacidade do Paciente e da 

Família para Gerenciar o Regime 

ADESÃO AO 

REGIME 

TERAPÊUTI

CO, EFICAZ 
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Ausência de membro na 

família ou cuidador para 

ajudar no tratamento  

Presença de suporte 

para ajudar na 

administração de 

injeções 

Presença de cuidador ou 

suporte com habilidade 

para administrar 

injeções 

FALTA DE 

APOIO 

FAMILIAR  

Promover Adesão ao Regime: reforçar 

orientações, identificar rede de apoio 

social, identificar unidade de saúde 

básica de referência 

Convocar a família e orientar sobre a 

importância da participação para 

sucesso terapêutico 

Facilitar Capacidade da Família para 

Participar no Plano de Cuidado 

Encaminhar ao serviço social, se 

necessário 

Encaminhar ao serviço de psicologia, 

se necessário 

APOIO 

FAMILIAR, 

PRESENTE 
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ANEXO I 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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