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RESUMO 

ANDRADE, Lidiane Lima de. Construção de instrumentos para a documentação do 

processo de enfermagem em uma clínica de doenças infectocontagiosas.151f. Dissertação 

(Mestrado em Enfermagem). Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, 

João Pessoa, 2012. 

 

Introdução: no Brasil, as doenças infectocontagiosas ainda representam um problema de 

saúde pública, principalmente pelos índices de morbidade significativos, quando comparados 

aos de mortalidade. Assim, observa-se a importância da qualificação do enfermeiro no 

atendimento ao portador de doenças infectocontagiosas, tendo em vista a sua autonomia para 

avaliar as necessidades assistenciais do cliente de maneira eficaz. É importante que o cuidado 

de enfermagem esteja embasado em um modelo teórico e na metodologia científica do 

processo de enfermagem, bem como documentado, sendo fonte de informação. Neste estudo, 

optou-se pela utilização do modelo conceitual das Necessidades Humanas Básicas de Horta, o 

qual, além de ser um dos mais difundidos em todo o país, ajusta-se ao atendimento da 

clientela escolhida e é o modelo teórico adotado pelo hospital onde foi desenvolvido o estudo. 

Objetivo: construir instrumentos para documentação do processo de enfermagem em uma 

clínica de doenças infectocontagiosas. Metodologia: trata-se de uma pesquisa metodológica, 

que foi realizada na Clínica de Doenças Infectocontagiosas do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley, na cidade de João Pessoa - PB. Desenvolvida em três etapas: identificação dos 

indicadores empíricos das Necessidades Humanas Básicas; validação de conteúdo dos 

indicadores empíricos para a construção do instrumento de coleta de dados; e relacionamento 

dos indicadores empíricos do instrumento de coleta de dados com a nomenclatura de 

diagnósticos, resultados e intervenções para a construção do instrumento de planejamento da 

assistência. Resultados: os indicadores empíricos das Necessidades Humanas Básicas foram 

identificados a partir do banco de termos, da nomenclatura de diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem da Clínica de Doenças Infectocontagiosas e da literatura 

atualizada da área. A validação de conteúdo dos indicadores empíricos aconteceu com 

enfermeiros assistenciais e docentes que atuam na Clínica Doenças Infectocontagiosas. De 

posse dos indicadores validados, foi construído um instrumento de coleta de dados, 

organizado de acordo com as Necessidades Humanas Básicas de Horta. Os indicadores 

empíricos validados também foram correlacionados com a nomenclatura da clínica, a fim de 

identificar diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para a construção do 

instrumento de planejamento da assistência. Conclusão: esta pesquisa trouxe grandes 

contribuições para a Clínica de Doenças Infectocontagiosas, uma vez que na mesma 
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inexistiam instrumentos que documentavam o processo de enfermagem. Cumpre assinalar que 

estes instrumentos irão fornecer um suporte para a comunicação e o registro da assistência, 

tornado-a mais efetiva e promovendo uma maior visibilidade desta por parte da equipe de 

enfermagem e dos profissionais de outras áreas.  

 

Palavras-chave: Enfermagem. Doenças transmissíveis. Coleta de dados. Diagnóstico de 

enfermagem. Processos de Enfermagem.  
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ABSTRACT 

ANDRADE, Lidiane Lima de. Construction of  instruments for documentation  of the 

process of nursing in a clinic of infectious and contagious diseases.151f. Dissertation 

(Master degree in Nursing).Center of Health Sciences, Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa, 2012. 

 

Introduction: in Brazil, the infectious and contagious diseases still represent a public health 

problem, mainly by the meaningful morbidity indexes, when compared to the ones of 

mortality. Thus, it is observed the importance of qualification of the nurse in service to the 

patient with infectious and contagious disease, observing his autonomy to evaluate the 

assistential necessities of the client in an efficient way.It is important that the care of nursing 

be based in a theoretical model and in the scientific methodology of the process of nursing, as 

well as registered, being a source of information.In this study, we chose using the concept 

model Human Basic Needs of Horta, which besides being one to the most spread in allthe 

country, it is adjustable to the service in the clients chosen, and it is the theoretical model 

adopted by the hospital where the study was developed. Objective: build up instruments for 

documentation of the processof nursing in a clinic with infectious and contagious diseases. 

Methodology: it is a methodological research, performed in the Clinic of Infectious and 

contagious diseases of the University Hospital LauroWanderley, in the city of João Pessoa – 

PB. It was developed into three phases: identification of the empiric indicators of Basic 

Human Needs; validation of content of the empiric indicators for construction of the 

instrumentof data collection; and relationship of empiric indicators of the instrument of data 

collection with the nomenclature of diagnostic, results and intervention for the construction of 

the instrument of planning of the assistance. Results: the empiric indicators of the Basic 

Human Needs were identified from the bank of terms, of the nomenclature of diagnostic, 

results and interventions of nursing of the clinic of infectious and Contagious Diseases and of 

the literature updated in the area. The validation of the content in the empiric indicators 

happened with assistance nurses and professors who work in the Clinic of Infectious and 

Contagious Diseases.With the validated indicators, a instrument of data collection was build, 

organized according to the Basic Human Needs of Horta. The empiric indicators validated 

were also correlated with the nomenclature of the clinic, aiming to identify diagnostics, results 

and interventions of nursing for the construction of the instrument of planning of the 

assistance. Conclusion: this research brought big contribution for the Clinic of Infectious and 

contagious diseases, once there were not instruments that registered the process of nursing. It 
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is an obligation to point that these instruments will provide a support for the communication 

and the register of the assistance, making it more effective and promoting a bigger visibility 

by this part of the team of nursing and of the professionals of other areas. 

 

Key-words: Nursing . Contagious Diseases. Data Collection. Diagnostic in Nursing. 

Processes of Nursing.  
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RESUMEN 

ANDRADE, Lidiane Lima de. Construcción de instrumentos para la documentación del 

proceso de enfermería en una clínica de enfermedades infecciosas. 151f. Tesis (Maestría 

en Enfermería). Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Federal de la Paraíba, João 

Pessoa, 2012. 

Introducción: en Brasil, las enfermedades infecciosas aún son un problema de salud pública, 

principalmente debido a la morbilidad significativa en comparación con la mortalidad. Por lo 

tanto, se observa la importancia de la capacitación del enfermero en la atención a la persona 

con enfermedades infecciosas, con miras a su autonomía para evaluar las necesidades de 

cuidado del cliente con eficacia. Es importante que la atención de enfermería se base en un 

modelo teórico y en la metodología científica del proceso de enfermería, además 

documentado, siendo fuente de información. En este estudio, se optó por utilizar el modelo 

conceptual de las Necesidades Humanas Básicas de Horta, que además de ser uno de los más 

difundidos en todo el país, ajustando el servicio al cliente elegido, es el modelo teórico 

adoptado por el hospital donde el estudio se llevó a cabo. Objetivo: crear instrumentos para 

documentación del proceso de enfermería en una clínica de enfermedades infecciosas. 

Metodología: se trata de una investigación metodológica, que se llevó a cabo en la Clínica de 

Enfermedades Infecciosas, del Hospital Universitario Lauro Wanderley, de João Pessoa – PB, 

Brasil. Desarrollado en tres etapas: identificación de los indicadores empíricos de 

Necesidades Humanas Básicas; validación de contenido de los indicadores empíricos para la 

construcción del instrumento de recolección de datos; relación de los indicadores empíricos 

del instrumento de recolección de datos con la nomenclatura de diagnósticos, resultados e 

intervenciones para la construcción del instrumento de planificación de la atención. 

Resultados: los indicadores empíricos de las Necesidades Humanas Básicas fueron 

identificados a partir del banco de términos, de la nomenclatura de diagnósticos, resultados e 

intervenciones de enfermería de la clínica de enfermedades infecciosas y de la literatura actual 

del área. La validación del contenido de los indicadores empíricos ocurrió  con enfermeros y 

maestros que trabajaban en la Clínica de Enfermedades Infecciosas. En posesión de los 

indicadores validados, se construyó un instrumento para la recopilación de datos, organizados 

de acuerdo a las Necesidades Humanas Básicas de Horta. Los indicadores validados 

empíricos también se correlacionaron con la nomenclatura de la clínica, para identificar los 

diagnósticos, resultados y las intervenciones de enfermería para la construcción del 

instrumento de planificación de la atención. Conclusión: esta investigación ha traído grandes 

contribuciones a la Clínica de Enfermedades Infecciosas, ya que en la misma no existían 

instrumentos para documentar el proceso de enfermería. Cabe señalar que estos instrumentos 

proporcionaran apoyo a la comunicación y registro de servicio, con miras a tornar más eficaz 

y promover mayor visibilidad de este por el personal de enfermería y profesionales de otras 

áreas. 

Palabras clave: Enfermería. Enfermedades Transmisibles. Recolección de Datos. 

Diagnóstico de Enfermería. Procesos de Enfermería.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

As doenças infectocontagiosas acompanham a espécie humana desde a antiguidade.  

Na Idade Média, com a influência das doutrinas religiosas, estas eram visualizadas como atos 

pecaminosos, que afastariam o homem de Deus. As condições de saúde naquela época eram 

precárias, uma vez que se acreditava que ter cuidados com o corpo, como por exemplo, o ato 

de banhar-se, era característico de uma pessoa impura (VAGHETTI, 2011).  

 Neste contexto, a hanseníase foi uma das primeiras doenças infectocontagiosas a 

expandir-se, sendo o seu controle um problema de saúde pública. Assim foram adotadas 

medidas de isolamento, pautadas no conceito de contágio do Velho Testamento, como 

restrição do contato entre os leprosos e pessoas sadias através de leprosários (VAGHETTI, 

2011). 

 Até meados do século XIX, as doenças infectocontagiosas representavam um dos 

principais problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, sendo responsáveis por elevadas 

taxas de mortalidade e baixa expectativa de vida das populações (AGUIAR; RIBEIRO, 2009). 

Diversos estudos realizados no Brasil apontam para um declínio nos anos posteriores, todavia 

esta tendência não é igualmente decrescente quanto aos padrões  de  morbidade, pois observa- 

-se que, em 1930, as doenças infecciosas e parasitárias eram responsáveis por 45,7% dos 

óbitos no Brasil; em 1980, este percentual chegou a 9,3%, e, em 2006, já se encontravam em 

4,9%, entretanto as internações por esses grupos de doenças, entre 1980 e 1990, 

representavam cerca de 10% do total de internações e, no período de 2000 a 2007, ainda se 

mantinham em torno de 8,4%, destacando a região Nordeste com 11,9% dos valores 

(BRASIL, 2010).  

Confirmando os dados evidenciados acima, no estado da Paraíba, destaca-se o ano de 

2010, em que foram notificados 4.489 prováveis casos de dengue, um aumento de 818,0% em 

comparação com 2009 (489 notificações).  Entretanto, a maior letalidade no Estado foi de 

8,3%, registrada no ano de 2009; já no ano de 2010, este indicador caiu para 4,8% (BRASIL, 

2011).  

 No Brasil, as doenças infecciosas têm seguido três parâmetros de tendências: as 

doenças com tendência declinante; as doenças com quadro de persistência; e as doenças 

emergentes e reemergentes. Entender estes parâmetros poderá despertar para as ações que 

representaram avanços e retroagiram com o desenvolvimento de novas tecnologias para a 

saúde (BRASIL, 2010). 
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Dentre as doenças com tendências declinantes, encontram-se a varíola, a poliomielite e 

o sarampo, que tiveram sua transmissão interrompida desde 2000, embora, em 2005, tenham 

sido registrados alguns casos no país (BRASIL, 2010). Outras doenças, a exemplo da difteria, 

da coqueluche e o do tétano acidental apresentam tendências declinantes. Isto se deve aos 

programas de imunização que têm se destacado no Brasil nos últimos vinte anos, devido à 

própria produção, pois, em 1992, aproximadamente 60% de todas as vacinas usadas no 

Programa Nacional de Imunização eram importadas; já, em 2002, 70% eram produzidas no 

Brasil (BARRETO et al., 2011). 

Nas doenças que apresentam um quadro de persistência, aparecem as hepatites 

crônicas, em função do alto grau de prevalência; a tuberculose, pelo alto grau de incidência; a 

leptospirose, que apresenta um aparecimento mais restrito a áreas que oferecem condições 

ambientais adequadas para o desenvolvimento da cadeia epidemiológica; as meningites, 

principalmente a meningocócica, pois, a partir do ano 2000, foi introduzida a vacina 

conjugada contra Hib, havendo queda de 90% dos casos de meningite por H. Infuenzae. 

Quanto à esquistossomose e à leishmaniose, estas vêm se expandindo devido às modificações 

ambientais provocadas pelo homem (BRASIL, 2010). 

As doenças transmissíveis emergentes são consideradas as que surgiram em um tempo 

recente ou as que assumiram novas condições de transmissão. Dentre elas, observa-se a 

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), embora medidas tenham repercutido tanto na 

incidência quanto na mortalidade, que tiveram uma redução substancial nos últimos quinze 

anos (BARRETO et al., 2011). Já as reemergentes foram as que surgiram como problemas de 

saúde pública após terem sido controladas no passado, como é o caso da dengue, que foi 

reintroduzida no Brasil em 1982, através de falhas apresentadas pela vigilância entomológica, 

além de mudanças ambientais advindas com o processo de urbanização (BRASIL, 2010). 

Com base nos dados ora apresentados, verifica-se que existem vários fatores 

determinantes para o sucesso na prevenção de doenças infecciosas e parasitárias, entre eles a 

harmonização de políticas sociais e econômicas (BARRETO et al., 2011). Neste contexto, 

vale ressaltar as iniciativas do sistema de saúde brasileiro para o controle de doenças 

infecciosas e os notáveis impactos alcançados na promoção da saúde da população como os 

programas de Controle da Dengue, Controle da Malária, Controle da Hanseníase, Controle da 

Tuberculose, Hepatites Virais e Imunizações, e a agenda estratégica da Secretaria de 

Vigilância em Saúde - 2011/2015, solidificando os sistemas de vigilância de doenças 

transmissíveis (BRASIL, 2011). 
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No estado da Paraíba, no ano de 2011, foram confirmados 19.745 casos de doenças de 

notificação compulsória, sendo 393 casos de AIDS, 12.695 casos de dengue, 697 casos de 

hanseníase, 811 casos de hepatites virais e 1.099 casos de tuberculose (PARAÍBA, 2011). 

Diante destes resultados, observa-se a magnitude do trabalho da vigilância em saúde 

no tocante à identificação e ao controle destes agravos e a sua eficácia na quebra da cadeia de 

transmissão.  Destacam-se três fatores relacionados às grandes conquistas alcançadas na 

promoção e prevenção da saúde, no sentido de minimizar os danos ocasionados pelas doenças 

transmissíveis: a ampliação do acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS); os avanços 

tecnológicos no tocante ao diagnóstico e tratamento de doenças; e aos avanços científicos, 

concernentes ao corpo de conhecimento consolidado por meio de pesquisas realizadas por 

profissionais de saúde.  

No que se refere ao avanço científico, a Enfermagem tem progredido enquanto 

ciência, preocupando-se em fundamentar sua prática, possibilitando um cuidado qualificado 

voltado para o atendimento das necessidades de saúde do indivíduo, da família e da 

comunidade (SOUZA; SOARES; NÓBREGA, 2009). 

De acordo com Gomes et al. (2007), o conhecimento e as formas de cuidar em 

enfermagem evoluiram em quatro fases: a primeira delas é representada pela pergunta “o que 

fazer?”; a segunda, na tentativa de conquistar o domínio técnico, a Enfermagem buscou 

responder “como fazer?”; na terceira, a Enfermagem buscou fundamentar suas ações, 

baseando-se em princípios científicos, “por que fazer?”; a quarta etapa é visualizada na 

contemporaneidade, em que a Enfermagem se dedica à pesquisa científica na tentativa de 

construir uma resposta para a questão “qual o saber próprio da Enfermagem?” 

As fases acima são justificadas por mudanças verificadas na formação da equipe, na 

organização do trabalho, nos currículos dos cursos de graduação, na propagação dos 

programas de pós-graduação e na utilização da informática para a profissão, sendo estes dois 

últimos fatores importantes no crescimento e desenvolvimento de pesquisas, na tentativa de 

consolidação do conhecimento na profissão (VAGHETTI, 2011).  

Os avanços no conhecimento da Enfermagem deram-se a partir de fatores, como 

guerras mundiais, movimento feminista, desenvolvimento das ciências e do processo de 

educação, modificações socioeconômicas e políticas, gerando questionamentos e reflexões 

acerca do estado atual da prática de enfermagem (TANURE; PINHEIRO, 2010). 

No intuito de atender à necessidade de descrever, explicar, predizer e controlar os 

fenômenos de interesse para a Enfermagem, modelos conceituais e teorias foram 
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desenvolvidos como meio de aplicar sua base de conhecimento na prática (GARCIA, 

NÓBREGA, 2010). 

Os modelos conceituais e teorias de enfermagem retratam a visão de mundo e as 

experiências profissionais do enfermeiro na construção dos mesmos. Desse modo, o 

conhecimento teórico influencia a realidade, assim como a realidade também influencia o 

desenvolvimento teórico da Enfermagem. Neste sentido, a escolha de uma teoria deve ser 

orientada por um propósito explícito ou assunto de interesse (MATOS et al., 2011). 

Neste estudo, optou-se pela utilização do modelo conceitual proposto pela enfermeira 

brasileira Dra. Wanda de Aguiar Horta, por sua importância no contexto brasileiro, por 

ajustar-se ao atendimento da clientela escolhida, bem como por ser o modelo adotado pelo 

hospital onde foi desenvolvido o estudo. Este modelo conceitual é amplamente utilizado no 

país, isto é comprovado por uma revisão integrativa, que embasou o desenvolvimento deste 

estudo, foi também comprovado em estudos como o de Matos et al. (2011), que tratou da 

utilização das teorias de enfermagem abordadas nos cursos de graduação em enfermagem de 

escolas do Paraná, evidenciando que o modelo das Necessidades Humanas Básicas foi o mais 

representativo. O modelo de Horta conduz o enfermeiro não apenas na prestação de cuidados 

biológicos, mas também em prestar cuidado ao cliente, baseando-se em entender suas 

necessidades emocionais, sociais e espirituais. 

É oportuno destacar que toda teoria se deparará com a prática, devendo se adaptar a 

ela, de maneira que nenhum conhecimento seja puro em sua aplicação, uma vez que a 

utilização de teorias ou modelos conceituais são sempre parâmetros que orientam a prática e 

podem ser modificados de acordo com as necessidades (LEOPARDI, 2006). 

Backes et al. (2008) afirmam que os profissionais de enfermagem podem criar, recriar 

ou alterar a dinâmica e os modelos de assistência do cuidado nos diferentes espaços de 

atuação, a partir de referenciais que contemplem uma reflexão crítica do papel profissional, 

sendo estas reflexões exemplos de organização do processo de cuidado em saúde, 

configurando uma abordagem baseada em métodos. 

No Brasil, com os estudos da teórica Horta, foi introduzido o processo de enfermagem. 

A partir de então, vários estudiosos têm demonstrado sua importância na prática assistencial, 

favorecendo tanto a comunicação interprofissional como o reconhecimento das ações de 

enfermagem e proporcionando a documentação do mesmo de forma legal (BREDAN, 2009). 

O processo de enfermagem tem como objetivo fornecer uma estrutura que atenda às 

necessidades individualizadas do indivíduo, da família e da comunidade, e tem como 

propriedade basear-se em teorias. Para a utilização do processo de enfermagem de forma 
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eficiente, é necessário, além do conhecimento básico inerente da Fisiologia, Patologia, 

Anatomia, Semiologia, dentre outras disciplinas, a aplicação dos conceitos e teorias de 

enfermagem, possibilitando um embasamento teórico consistente. 

Para que a qualidade da assistência seja avaliada, é imprescindível que o enfermeiro 

registre e documente o processo de enfermagem. A documentação gera dados que 

possibilitam a mensuração do quanto a assistência prestada contribuiu para a estabilização de 

quadro dos pacientes sob cuidados de enfermagem, bem como sob a pesquisa e o ensino 

(TANNURE; PINHEIRO, 2010). 

No entanto, fatores relacionados à formação do enfermeiro, recursos humanos, 

estrutura administrativa das instituições hospitalares têm contribuído para a incipiência da 

documentação da assistência prestada. Esta prática coopera para a invisibilidade da 

Enfermagem na atenção à saúde, distanciando cada vez mais seu processo de autonomia, além 

de interferir na qualidade assistencial. 

O processo de enfermagem foi legalizado em 25 de junho de 1986, através da Lei 

7.498/86, Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, que preconiza, como atividade 

privativa do enfermeiro, a consulta de enfermagem e a prescrição de enfermagem (BRASIL, 

1986). Somada a este fato, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) promulgou, em 

2002, a Resolução nº 272, que trata da obrigatoriedade da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem nas instituições de saúde onde são realizadas ações de enfermagem, 

independentemente do nível de atenção prestado (COFEN, 2002) 

Segundo Macêdo-Costa, Fernandes e Nóbrega (2011), a existência de diversos 

conceitos utilizados para nomear as atividades da SAE, sejam eles como sinônimos ou com 

nomes diferentes, tem gerado várias dificuldades no tocante ao entendimento e à utilização da 

SAE na prática profissional de enfermagem. 

Assim, como fruto do trabalho conjunto entre representantes do COFEN, da 

Subcomissão da Sistematização da Prática de Enfermagem e Diretoria da Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEn), Gestão 2007/2010, foi aprovada a Resolução 358/2009, 

que instituiu o processo de enfermagem como uma prática a ser cumprida, de modo 

deliberativo e sistemático, em todos os ambientes, sejam eles públicos ou privados. E, quando 

realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas 

ou associações comunitárias, é compreendido como consulta de enfermagem (COFEN, 2009).  

Na mesma resolução, o COFEN diferenciou os conceitos de SAE e processo de 

enfermagem, considerando o primeiro como uma forma de organizar o trabalho quanto ao 

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



22 

 

enfermagem, que consiste em um instrumento metodológico, dividido em cinco etapas, \que 

guia o cuidado de Enfermagem e a documentação da prática (COFEN, 2009). 

Compreendendo-se a operacionalização do processo de enfermagem, verifica-se que 

este necessita ser subsidiado por um instrumento que deve ser construído de modo que se 

consiga visualizar o cliente como um todo, sendo capaz de detectar todos os dados de 

interesse para a Enfermagem, tornando mais rápidas as ações e atendendo à especialidade à 

qual se propõe prestar assistência, desmistificando a ideia de mais um papel burocrático a ser 

preenchido (SILVA; NÓBREGA, 2006). 

 Além disso, é importante que o instrumento seja constituído de maneira sistematizada, 

facilitando o levantamento de sinais e sintomas de forma rápida e coerente, despertando para a 

identificação de problemas passíveis a intervenções de enfermagem a partir da determinação 

de diagnósticos e resultados esperados, viabilizando a relação interpessoal do enfermeiro, 

cliente e profissionais de saúde. 

É importante destacar a necessidade de coerência da utilização das tecnologias de 

informação, atentando para a multiplicação de perguntas e a não pertinência do conteúdo de 

informação, que podem levar a um distanciamento da realidade apresentada pelo cliente e ao 

instrumento do cuidado e dificultar o processo de raciocínio clínico do profissional prestador 

da assistência (COLLIÈRE, 1989). 

A criação de um instrumento fornecerá dados que contribuirão para o crescimento e 

reconhecimento da profissão, visto que os profissionais de enfermagem executam a maior 

parte do cuidado ao cliente, mas não são valorizados, na maioria das vezes, nem por parte de 

quem recebe o cuidado nem pelos outros profissionais, uma vez que não são documentadas as 

atividades realizadas pela equipe de enfermagem, no sentido de coletar dados, de analisar os 

mesmos através de um julgamento clínico, de planejar ações e executá-las e, logo após, 

avaliar se as ações executadas tiveram sucesso ou não, tendo em vista a padronização e 

valorização do processo de enfermagem como uma abordagem metodológica capaz de 

sistematizar ações do dia a dia.  

 Sendo assim, observa-se a importância da qualificação do enfermeiro no atendimento 

ao portador de doenças infectocontagiosas, tendo em vista a sua autonomia para avaliar as 

necessidades assistenciais do cliente de maneira eficaz, executando o cuidado através de 

práticas que favoreçam a reabilitação da saúde no que concerne à atenção terciária, sendo esta 

o foco deste estudo. Mesmo assim, é importante que o enfermeiro tenha conhecimento da 

cadeia epidemiológica das doenças infectocontagiosas, tendo conhecimento de quem é o 

agente etiológico, o reservatório, a porta de saída, a porta de entrada, e os mecanismos ou vias 
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de transmissão, para então determinar intervenções mais direcionadas e, desta maneira, atuar 

com eficácia e de forma resolutiva. 

Enquanto discente da graduação em Enfermagem, tive aproximação com a temática do 

processo de enfermagem através da participação, durante dois anos, no projeto de extensão 

Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem para Pacientes Internados no Hospital 

Universitário Lauro Wanderley, assim como na realização do meu Trabalho de Conclusão de 

Curso, o qual foi desenvolvido com base no Banco de Termos da Linguagem Especial de 

Enfermagem da Clínica de Doenças Infectocontagiosas do HULW/UFPB, construído por 

Sobreira (2009) e na Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE
®

) 

versão 1.0, para construir afirmativas de diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem para clientes hospitalizados na referida clínica. 

Desta forma, julgo necessário relacionar os resultados científicos desta pesquisa em 

algo que contribua para assistência de forma dinâmica, possibilitando uma maior agilidade 

quanto à coleta de dados, raciocínio diagnóstico e planejamento das intervenções de 

enfermagem, já que a clínica em estudo não possui um instrumento para a documentação do 

processo de enfermagem em todas as suas fases, mesmo sabendo que a proposta da 

construção de instrumentos para a documentação do processo de enfermagem na Clínica de 

Doenças Infectocontagiosas lança inúmeros desafios, uma vez que a clientela assistida 

compreende pessoas de diferentes faixas etárias.  

O único instrumento utilizado compreende a primeira etapa do processo, denominada 

por Horta (2011) histórico de enfermagem, todavia o instrumento disponível foi construído 

para atender às necessidades dos usuários da Clínica Médica do referido hospital, sendo 

adotado pela Clínica de Doenças Infectocontagiosas. Compreendendo que o quadro e, 

consequentemente, as necessidades apresentadas pelos clientes da Clínica Médica diferem da 

Clínica de Doenças Infectocontagiosas, observa-se a importância da realização desta pesquisa. 

Outro dado relevante foi evidenciado através dos resultados do Trabalho de Conclusão 

de Curso, desenvolvido na Clínica de Doenças Infectocontagiosas por Pinto (2010), intitulado 

Sistematização da Assistência de Enfermagem: dificuldades na implementação, o qual 

evidenciou que, embora grande parcela dos profissionais (70%) tivessem conhecimento 

acerca da utilização do processo de enfermagem e de seus benefícios, apenas 40% utilizavam 

esta metodologia para embasar sua prática assistencial. Citam-se, como principais 

dificuldades na implantação da SAE, problemas relacionados ao número inadequado de 

profissionais para o desempenho das atividades, despreparo do pessoal, falta de interesse dos 

mesmos e dificuldade para implantar um novo modelo de assistência de enfermagem.  
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Sendo assim, faz-se necessária a concretização deste estudo, de maneira a relacionar o 

saber científico ao saber prático-assistencial, no sentido de contribuir para a construção de 

instrumentos, contemplando todas as etapas do processo de enfermagem, favorecendo o 

estabelecimento de uma metodologia científica capaz de desenvolver o cuidado de maneira 

individual e holística, além de possibilitar o registro das ações e intervenções de enfermagem, 

funcionando como veículo de comunicação e favorecendo a continuidade do cuidado. 

Diante desta situação e baseando-se na importância da criação de um instrumento 

metodológico de trabalho para o enfermeiro, que compreenda o cliente em seu contexto 

biológico, social, emocional e espiritual, questiono a possibilidade de construir instrumentos 

para a documentação do processo de enfermagem em uma Clínica de Doenças 

Infectocontagiosas. 

 

1.1 Objetivos 

    1.1.1 Objetivo geral 

 Construir instrumentos para documentação do processo de enfermagem em uma 

clínica de doenças infectocontagiosas.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Identificar os indicadores empíricos de necessidades humanas básicas para clientes da 

clínica de doenças infectocontagiosas; 

 Validar os indicadores empíricos identificados; 

 Construir um instrumento de coleta de dados a partir dos indicadores empíricos 

validados; 

 Correlacionar os indicadores empíricos validados com a nomenclatura de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem para clientes hospitalizados na clínica de 

doenças infectocontagiosas; 

 Atualizar a nomenclatura de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem da 

CIPE
®
 1.0 para a CIPE

®
 2011; 

 Construir um instrumento para o planejamento da assistência de enfermagem a partir 

da nomenclatura atualizada. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Evolução do conhecimento científico na Enfermagem 

 As competências que definem uma profissão são originadas de uma fonte de 

conhecimentos (COLLIÈRE, 1989). Como em outras disciplinas, a Enfermagem é dotada de 

um grande aporte de conhecimentos, que são oriundos das ciências sociais, comportamentais 

e biológicas (McEWEN; WILLS, 2009).  

 O conhecimento de Enfermagem também é embasado em um corpo de saberes 

próprios, os quais diferenciam os cuidados de Enfermagem de outras profissões, 

caracterizando a atividade profissional, baseada em modelos conceituais e marcos teóricos, 

conferindo-lhe uma maior visualização científica (MEDINA, 1998). 

 A evolução do cuidado está entrelaçada com o desenvolvimento do conhecimento. Na 

antiguidade, o cuidar era sinônimo de trabalho materno, tendo como função a manutenção da 

nutrição dos filhos e de pessoas dependentes, sendo assim o cuidado era visualizado como um 

instinto de proteção. No entanto, o desenvolvimento e apoderamento dos meios de cura 

tornaram o homem uma figura mística, dotada de poder, podendo decidir o que era bom ou 

ruim, sendo reconhecido como pessoa capaz de manter a vida de um grupo. Esse papel de 

mediador conquistado pelos sacerdotes aos poucos foi substituído pela figura dos médicos 

(OGUISSO, 2007). 

 Na Idade Média, os cuidados de enfermagem eram desenvolvidos principalmente por 

pessoas do sexo masculino, pois era proibido às mulheres cuidarem de homens que não 

fossem parentes próximos. No entanto, com o passar dos tempos, as mulheres passaram a 

exercitar as atividades de cuidado (OGUISSO, 2007). O cuidado realizado naquela época não 

estava orientado por conhecimentos científicos, mas pela prática que era vivenciada no 

decorrer dos dias, tendo como referência a espiritualidade e sentimentos de caridade 

(VAGHETTI et al., 2011).   

Na Enfermagem Moderna, tendo como principal influência Florence Nightingale, 

observa-se a diferenciação do cuidado de enfermagem para o cuidado prestado pelos médicos, 

compreendendo que era tarefa do profissional de enfermagem deixar o paciente em uma 

melhor situação possível, para que a natureza pudesse agir sobre ele (MEDINA, 1998). Tal 

cuidado também não se limitou apenas ao processo de adoecimento; manifestava um espírito 

humanitário pelo ser humano, estando saudável ou sendo vítima de doenças (GOMES et al., 

2007). 
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 Assim, Florence Nightingale contribuiu para grande parte dos modelos conceituais da 

Enfermagem contemporânea, embasando-a, mesmo não tendo criado nenhuma teoria, 

publicando suas ideias no livro Notes of Nursing, no qual reuniu conhecimentos que havia 

adquirido ao tratar doentes. Sabe-se que houve uma lacuna no desenvolvimento da 

Enfermagem,     desde  seus   pressupostos  até os primeiros indícios  de novas  visões teórico- 

-filosóficas (GARCIA; NÓBREGA, 2010). 

 Na primeira década do século XX, com o avanço das tecnologias inerentes à saúde, 

houve um significativo aumento de hospitais, confluindo com o aumento de leitos, focando-se 

assim na qualificação da assistência de enfermagem, sendo esta centrada na habilidade 

manual associada à rapidez e à disciplina (GOMES et al., 2007). 

 Na década de 1940, até meados da década de 1960 do século XX, a Enfermagem 

evoluiu em busca do saber científico, tendo como principais pressupostos a Anatomia, a 

Fisiologia, a Microbiologia, a Física e a Química (GOMES et al., 2007). Tal fato remonta à 

visão recebida, à qual reporta no que os indivíduos aprendem por meio de algo que foi dito, 

sendo fortemente influenciada pelo empirismo, assim entendendo-se as partes, 

consequentemente haverá uma compreensão do todo (McEWEN; WILLS, 2009). 

Com a criação dos cursos de pós-graduação, no final da década de sessenta, nos 

Estados Unidos da América, a formação de enfermagem passou a ser mais avançada e crítico-

-reflexiva, atuando principalmente na prestação de cuidados, nos trabalhos de investigação, 

nos artigos de opinião, nas construções teóricas e no ensino (LOPES, 2006). Inúmeras 

teóricas norte-americanas trabalharam no sentido de consolidar o conhecimento produzido no 

campo da Enfermagem, sustentadas pelas palavras de Dorothy Johnson, quando afirmava que 

uma profissão não poderia existir sem um corpo de saberes próprios, explicitando seus 

saberes teóricos (GOMES et al., 2007).  

Decorrente deste processo, surgiram as teorias de Enfermagem, como forma de 

consolidar um conhecimento, sendo estas fruto das inquietações decorrentes da realidade 

prática e assistencial de cada teórica. Esse fato é reforçado por Leopardi (2006), quando 

afirma que as teorias estão implicadas com certos paradigmas, pensamentos gerais de uma 

época ou cultura.  

No contexto nacional, a ciência e tecnologia do terceiro mundo trouxeram atreladas 

um “atraso” quanto ao desenvolvimento da Enfermagem, desenvolvendo-se como uma 

profissão técnica e hierarquicamente sujeita ao saber da medicina, destacando a 

profissionalização, não acessível a todos, e sim treinamentos técnicos para executar tarefas 

manuais (LEOPARDI, 2006). Somente na década de 1970, estudiosos da Enfermagem, 
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começaram a reivindicar tarefas mais complexas e a compreensão da execução das mesmas, 

associando o trabalho à perspectiva científica. Por conseguinte, foi concebido um reflexo na 

estrutura do trabalho, estabelecendo um distanciamento entre os que pensam o cuidado de 

enfermagem e os que executam, repercutindo um processo de divisão social e técnica no nível 

macrossocial do trabalho (LEOPARDI, 2006). 

O processo de cuidar em Enfermagem deve ser instituído com base na fundamentação 

teórica, sendo esta aliada à prática que fornece um embasamento, de maneira a conferir uma 

aproximação entre o discurso e a prática do cuidado. 

 Entendendo que a prática de enfermagem é complexa e exige uma diversificação de 

saberes e forma de visualizá-los, o conhecimento passou a assumir padrões, formas e 

estruturas, e foram desenvolvidos trabalhos no sentido de pensar sobre este fenômeno. 

Bárbara Carper, em sua dissertação de mestrado, em 1975, identificou quatro padrões de 

conhecimento a partir da análise conceitual e sintática das ideias da Enfermagem. São estes o 

conhecimento empírico, o conhecimento estético, o conhecimento pessoal e o conhecimento 

ético (CARPER, 2004). 

 É através do padrão empírico que o conhecimento científico é desenvolvido, uma vez 

que seu objetivo é desenvolver um conhecimento abstrato e explicações teóricas (CARPER, 

2004).  Neste, são consideradas as ideias tradicionais da ciência, relacionado-as à competência 

científica do enfermeiro; portanto, este saber não se volta apenas para a capacidade de 

investigação, mas para a capacidade de resolução de problemas (LOPES, 2006). Desta forma, 

esse conhecimento é passível de modificações, colocando e incorporando o contexto com a 

finalidade de enriquecer o conhecimento (WHITE, 2004).  

 O saber estético inclui a sensibilidade, aliando isto a um cuidado criativo e subjetivo 

por natureza. É através da percepção do significado do momento de cuidado entre o 

profissional e o paciente que, se possível, torna a ação  resultante significativa, sendo esta 

considerada arte (LACERDA; ZAGONEL; MARTINS, 2006). Assim, nem toda ação 

corresponde à arte, uma vez que, para que a mesma exista, deve tornar-se visível no cuidar 

através da expressão subjetiva nos relacionamentos paciente-profissional.  

O saber pessoal refere-se à maneira de como o enfermeiro entende a si mesmo e, 

consequentemente, ao relacionamento com o outro, sendo revelado principalmente na 

personalidade (McEWEN; WILLS, 2009). Uma das formas de atingir como pessoa a 

condição ideal para realizar o cuidado é estar disposto a compreender o outro, suas 

necessidades, despindo-se de todo e qualquer juízo pessoal e também a ouvir com sabedoria, 

lançar mão da reciprocidade, não se apropriar do poder sobre o outro, facilitar as tomadas de 
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decisões, reconhecer e incentivar o indivíduo a assumir seu próprio cuidado (LACERDA; 

ZAGONEL; MARTINS, 2006). 

Já o saber ético se refere à conduta e à dignidade em respeitar as pessoas, seguindo 

princípios morais, como o código de ética dos profissionais de enfermagem (McEWEN; 

WILLS, 2009). Compreende também um entendimento que perpassa a base de códigos de 

ética, normas e condutas morais. Este padrão tem como norte a responsabilidade, o 

julgamento a respeito do que é bom ou não, o que requer do profissional clareza e 

conhecimento dos princípios éticos da profissão e da sociedade, fundamentando suas ações 

(LACERDA; ZAGONEL; MARTINS, 2006). 

 Um outro tipo de saber no contexto da Enfermagem é o conhecimento sociopolítico, 

conceituado na perspectiva do entendimento da sociedade e suas políticas, despertando para a 

desigualdade entre classes, relações de poder, poder político e econômico, entendendo que 

estes fatores podem intervir na prestação de cuidados, visibilidade profissional, repercutindo 

na qualidade de saúde dos indivíduos (WHITE, 2004). A contextualização política é vista 

como uma atitude que direciona as ações humanas, por isso este conhecimento é 

indispensável para a compreensão da ideologia existente nas propostas de saúde, nas relações 

com as instituições e com os usuários dos movimentos organizados da sociedade (VALE; 

PAGLIUCA; QUIRINO, 2009). 

 Na literatura, também há evidências de outras formas de conhecimento, quais sejam, o 

histórico, o humanístico e o desconhecido. O conhecimento histórico refere-se ao processo 

evolutivo da Enfermagem ao longo do tempo, o que ocorre na articulação com o contexto no 

qual a mesma está inserida, influenciando-o e sendo por ele influenciada (MADUREIRA, 

2004). O conhecimento humanístico possibilita uma ampla compreensão do ser humano, em 

seus sentimentos, percepções e vivências, o que conduz a uma redefinição do ser humano 

(VALE; PAGLIUCA; QUIRINO, 2009). A arte de desconhecer implica saber que não se sabe 

algo, que não se compreende alguém de quem se está ao lado, situar-se na vida do outro, 

baseando a interação na admissão de que ele não é conhecido, o que traduz um estado de 

abertura (MADUREIRA, 2004). É oportuno destacar que alguns autores não fazem referência 

a estes três últimos tipos de conhecimentos, pois acreditam que eles já estão presentes nos 

descritos anteriormente. 
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2.2 Modelo conceitual das necessidades humanas básicas 

 Na Enfermagem, existem inúmeros parâmetros de classificação das teorias. McEwem 

e Wills (2009), em seu livro Bases Teóricas para Enfermagem, adotam três grandes 

categorizações: as teorias das necessidades humanas, as do processo interativo e as do 

processo unitário. Na primeira, os pacientes são considerados como seres biopsicossociais, 

constituindo a soma de suas partes e com carência de cuidados de enfermagem; na segunda, 

os seres humanos são considerados como holísticos, que interagem e se adaptam a situações 

em que se encontram; na terceira, os seres humanos são considerados como processos 

unitários, mas que apresentam um sistema de energia intrínseco, inseridos em um contexto 

universal. 

 Dentre as três categorizações, destaca-se a das necessidades humanas, que são 

representadas através dos trabalhos desenvolvidos pelas teóricas Florence Nightingale, 

Virgínia Henderson, Faye Abdellah, Dorothea Orem, Dorothy Johnson, Betty Neuman 

(McEWEM; WILLS, 2009), no contexto internacional; já no contexto nacional, destaca-se o 

modelo das Necessidades Humanas Básicas de Horta, que representou um divisor de águas no 

conhecimento científico da Enfermagem brasileira. 

Wanda de Aguiar Horta era paraense, nascida em 11 de agosto de 1926. Em 1948, 

recebeu o diploma de enfermeira pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

(USP). Em 1968, recebeu o título de doutora e livre-docente em Fundamentos e Enfermagem 

na Escola Ana Néri, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LEOPARDI, 2006). 

Em 1970, foi professora livre-docente, na Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo. Trabalhou em diversas instituições no período de 1948 a 1958 entre as quais se 

destacam Chefe de Enfermagem do Serviço de Enfermagem do Hospital Central Sorocabano 

e professora do Curso de Auxiliares de Enfermagem do Hospital Samaritano. Em 1981, ano 

do seu falecimento, foi proclamada Professora Emérita pela Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (FLORÊNCIO, 2009). 

Assim, atuando em todos esses serviços e tendo em vista o avanço no 

desenvolvimento do conhecimento da Enfermagem em nível mundial, inquietou-se ao 

perceber que o conhecimento da profissão era oriundo de experiências práticas, não existindo 

uma organização do mesmo (MARQUES; MOREIRA; NÓBREGA, 2008).  

Horta também se indagava sobre a Enfermagem ser tida como uma ciência, pois, nos 

conceitos conhecidos como ciência pela mesma, ela observava que a Enfermagem não 

apresentava um conjunto de conhecimentos organizados e sistematizados, mesmo sendo 

representada por um conjunto crescente de atividades, através do conhecimento técnico e 
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empírico. A partir de então, formulou preceitos para a construção do modelo conceitual das 

Necessidades Humanas Básicas, explicando a natureza da Enfermagem, definindo seu campo 

de ação específico e sua metodologia científica (HORTA, 2011). 

Como em toda teoria ou modelo conceitual de Enfermagem, Horta construiu conceitos 

metaparadigmáticos, os quais identificam os fenômenos de interesse para uma disciplina e as 

proposições que estabelecem as relações entre estes fenômenos, sendo estes os componentes 

mais abstratos na hierarquia estrutural do conhecimento contemporâneo da Enfermagem 

(FAWCETT, 2005). Os fenômenos de interesse para a Enfermagem são representados por 

quatro conceitos centrais: enfermagem, pessoa, ambiente e saúde.  

Para Horta (2011), a partir do desenvolvimento de seus pressupostos, a Enfermagem 

foi definida como a arte ou ciência de assistir o ser humano no atendimento de suas 

necessidades básicas, tornando-o independente desta assistência, quando possível, pelo ensino 

do autocuidado. 

Acredita-se que, no contexto deste trabalho, a Enfermagem é visualizada enquanto 

ciência e arte, devido às novas características estabelecidas pelo processo de enfermagem, 

organizando e definindo um corpo de conhecimento próprio, como também por apresentar 

como principal ferramenta de trabalho, a observação, enxergando o ser humano além dos seus 

aspectos apresentados exteriormente, desvelando os comportamentos que estão ocultos aos 

olhos de outras pessoas. 

O ser humano foi definido como “[...] parte integrante do universo dinâmico e, como 

tal, sujeito a todas as leis que o regem, no tempo e no espaço” (HORTA, 2011, p. 29). 

No contexto do cliente portador de doença infectocontagiosa, a interação com o meio 

externo é a principal causa da desestabilização das necessidades, mesmo assim ainda existem 

casos de adaptação, como no desenvolvimento de uma imunidade natural ativa específica pelo 

contato com determinado agente etiológico. Também são levadas em consideração 

características apresentadas pelo indivíduo em um contexto interno, como estado nutricional, 

extremos de idade e imunidade ativa artificial, tendo em vista que para hospedeiro alcançar 

seu estado de patogenicidade precisa que o ser humano esteja susceptível.  

A concepção de Horta sobre ambiente não está definida claramente. Ela considera 

ambiente como o “universo dinâmico” do qual o ser humano é parte integrante (HORTA, 

2011, p. 30).  

O universo é compreendido como o ambiente a que o indivíduo está exposto, ou seja, 

mesmo que o universo apresentado pelo indivíduo hospitalizado seja a unidade de internação, 
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compreende-se também este como ser inserido em uma comunidade, podendo o universo ser 

representado pelo seu ambiente de moradia ou seu ambiente de trabalho, dentre outros. 

O conceito de saúde aparece como “estar em equilíbrio dinâmico no tempo e espaço” 

(HORTA, 2011, p. 30). 

Sendo assim, a saúde corresponde ao equilíbrio ou período de latência das 

manifestações clínicas apresentadas pelo indivíduo. É importante salientar que o que 

corresponde à saúde para um indivíduo pode não ser visualizado da mesma maneira por outra 

pessoa, pois se considerarmos que o ser humano vive em constante busca de motivação, 

gerando consequentemente desequilíbrios em suas necessidades humanas básicas, iríamos 

considerar que o ser humano vive sempre doente, e é sabido que o processo de saúde não está 

relacionado apenas a questões voltadas à enfermidade, mas está norteado pelo acesso à 

moradia, à escolaridade, ao saneamento básico e aos meios de transporte. 

Assim, a saúde e a doença devem ser compreendidas em um enfoque hermenêutico, 

cujo usuário é visto como sujeito e não como objeto, sendo capaz de relacionar-se com os 

profissionais, com a população e com os serviços de saúde. E o modo de operacionalizar o 

cuidado a partir destes autores não é produto somente do saber científico dos profissionais, 

sendo consideradas as sabedorias práticas de todos os indivíduos, mesmo observando a 

assimetria de cada uma delas; entretanto, o importante é visualizar o cuidado através das 

trocas dialógicas (AYRES, 2007). 

A partir destes conceitos estabelecidos, surgiram as primeiras preposições do modelo 

conceitual de Horta. Assim foi apresentado seu primeiro trabalho no XXII Congresso 

Brasileiro de Enfermagem, versando sobre a contribuição a uma teoria sobre enfermagem. 

Foram reunidos também escritos que contribuíram para a expansão do conhecimento de 

enfermagem sob editoração de uma revista denominada Enfermagem em Novas Dimensões. 

E, no final da década, no ano de 1979, foi lançado um livro denominado Processo de 

Enfermagem, com a colaboração de Brigitta Castellanos, em que são reunidas várias 

publicações de Horta, com o objetivo de fornecer subsídios e tornar mais acessível a aplicação 

e o conhecimento do processo de enfermagem pelos profissionais. 

Este mesmo livro foi reimpresso no ano de 2011, já que é considerado um clássico da 

literatura de Enfermagem brasileira. O livro segue a mesma organização do apresentado 

anteriormente, começando com a discussão filosófica da teoria e ciência de Enfermagem, 

seguido pela apresentação de uma metodologia científica, denominada processo de 

enfermagem e sua aplicabilidade. As únicas modificações foram o design gráfico mais 
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modernizado e acréscimos de notas nas margens, facilitando a identificação dos assuntos pelo 

leitor, razão pela qual a obra está sendo referenciada durante este estudo. 

 O modelo de Horta foi influenciado pela Lei do Equilíbrio (homeostase e 

hemodinâmica), em que se pressupõe que todo universo se mantém por equilíbrio em 

movimento entre os seus seres; pela Lei da Adaptação, que preconiza que todos os seres do 

universo agem em conjunto com seu meio exterior, buscando formas de ajustamento para 

manter o equilíbrio; pela Lei do Holismo, que tem o universo como um todo, o ser humano 

como um todo e a célula como um todo, sendo que este todo não deverá ser comparado à 

soma das partes, mas compreendido como a unicidade de cada ser (HORTA, 2011). 

As teorias são classificadas em níveis e vão desde o nível I até o nível IV, de acordo 

com o grau de complexidade somada à utilização de elementos que expliquem sua aplicação: 

as teorias de nível I (isolamento de fatores) isolam e classificam elementos de acordo com os 

fatores; as teorias de nível II (relacionamento de fatores) criam um vínculo de relações entre 

os fatores; as teorias de nível III (relacionamento de situações) relacionam situações, sendo 

inibidoras ou produtoras de um determinado fenômeno; e as teorias de nível IV (produtoras de 

situações) introduzem uma situação, promovendo elementos ou fatores para que as mesmas 

ocorram. Sendo assim, Horta categoriza seu modelo das Necessidades Humanas Básicas 

como uma teoria de nível IV, ou seja, é prescritiva (HORTA, 2011). 

 Nas teorias baseadas nas necessidades humanas, os pacientes são considerados como 

seres biopsicossociais, atentando que o todo, e não a soma das partes, carece de cuidados de 

enfermagem (McEWEM; WILLS, 2009). 

As Necessidades Humanas Básicas são hierarquizadas em níveis de prioridades, 

adotando como referência a teoria da Motivação de Maslow, segundo a qual o primeiro nível 

inclui as necessidades fisiológicas; o segundo, as necessidades de segurança e proteção; o 

terceiro, as necessidades de amor e de gregária; o quarto, as necessidades de estima e 

autoestima e, por último, as necessidades de autorrealização (POTTER; PERRY, 2009). 

A organização de tais necessidades dá-se devido à percepção de que algumas 

necessidades são prioritárias quando comparadas a outras; a exemplo disso, quando se sente 

fome e sede ao mesmo tempo, a tendência é satisfazer a necessidade de sede em primeiro 

lugar, obedecendo à perspectiva fisiológica do organismo, pois este pode passar dias sem 

comida, no entanto não permanecerá muito tempo com necessidade de beber água (BUB; 

GARCIA, 2010). 

As necessidades fisiológicas incluem manutenção da temperatura corporal, atividades 

de descanso, sono, eliminação de sustâncias, dentre outras; as necessidades de segurança e 
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proteção são desencadeadas apenas quando as necessidades fisiológicas estão satisfeitas, 

incluindo, assim, quando o indivíduo está saciado nutricionalmente, sem falta de ar, 

interessar-se por estabilidade e proteção, através do desejo de manter-se em um lar seguro, ter 

acesso a sistemas de saúde ou garantir-se através de um emprego (BUB; GARCIA, 2010). 

As necessidades de amor e gregária surgem quando as anteriores estão em equilíbrio; 

dentre estas, estão o amor, a necessidade de pertencimento a um grupo ou a uma família; as 

necessidades de autoestima referem-se ao desejo de ser respeitado pelos outros, através do 

reconhecimento, da atenção, como também, capacidade de tornar-se confiante, de sentir-se 

realizado, apresentando independência e liberdade de ação (BUB; GARCIA, 2010). 

As necessidades de autorrealização surgem quando as demais estão satisfeitas; nesta, 

Maslow desenvolveu uma lista de atributos que caracterizam pessoas autorrealizadas. Dentre 

eles, estão algumas características: centradas na realidade, apreciam a solidão, apreciam a 

autonomia, aceitação de si mesmos e dos outros, sentimento de humildade, criativas, 

inventivas e originais, dentre tantas outras que caracterizam o ser humano em seu potencial 

(BUB; GARCIA, 2010). 

 No entanto, Horta utilizou a designação dada por João Mohana, que divide essas 

necessidades em psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. Todas estas necessidades 

estão inter-relacionadas, no intuito de visualizar o ser humano de maneira holística e 

indivisível, mesmo que umas estejam interligadas em maior ou menor intensidade. No final, 

todas sofrem alterações quando há o desequilíbrio de alguma (HORTA, 2011). 

 Nas necessidades psicobiológicas, observam-se as necessidades de manutenção da 

vida, assumindo um caráter mais biológico. Nas necessidades psicossociais, são evidenciadas 

as necessidades de interação do homem com o meio, de maneira que o seu relacionamento 

interpessoal poderá interferir posteriormente no relacionamento intrapessoal. As necessidades 

psicoespirituais ocupam o nível mais elevado na categorização adotada por Horta; assim, são 

considerados aspectos de religião e religiosidade que poderão interferir no comportamento 

humano. 
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2.3 Processo de enfermagem à luz do modelo conceitual de Horta 

O processo de enfermagem emergiu da preocupação de pôr em ordem os princípios 

científicos norteadores da prática de Enfermagem que, até 1950, era tida como desprovida de 

orientação científica. Surgiu no Brasil, em 1970, com o desenvolvimento do modelo 

conceitual das Necessidades Humanas Básicas, sendo caracterizado por ações dinâmicas, 

sistematizadas e inter-relacionadas, possibilitando a assistência ao ser humano (HORTA, 

2011). 

O processo de enfermagem é um instrumento metodológico que a Enfermagem utiliza 

tanto para aprimorar o cuidado como para organizar condições para que o cuidado seja 

prestado de maneira a entender, identificar, descrever e explicar como o cliente responde aos 

problemas de saúde (GARCIA; NÓBREGA; CARVALHO, 2004). 

Horta divide o processo de enfermagem em seis etapas inter-relacionadas entre si. Isto 

é evidenciado a partir do plano hexagonal traçado pela autora, em que as setas tomam várias 

orientações, ou seja, o processo de enfermagem não deve necessariamente tomar um ponto de 

início nem seguir cada etapa uma por uma. Tais etapas sempre poderão ser retomadas e 

entrelaçadas às outras; o importante é que as intervenções de enfermagem estejam focadas no 

indivíduo, na família ou na comunidade. 

 

Figura 1- Etapas do processo de enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - Horta, 2011. 

 

A primeira destas etapas corresponde ao histórico de enfermagem, o qual utiliza, 

como instrumentos mínimos necessários, o exame físico, a complementação dos dados de 

identificação, a identificação de problemas ou padrões de comunicação, o conhecimento de 

percepções e expectativas, tudo isso para tornar possível a identificação de problemas de 
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saúde do ser humano, ou seja, necessidades insatisfeitas ou parcialmente satisfeitas (HORTA, 

2011). 

Para Horta (2011), o histórico de enfermagem precisa ser conciso, claro e preciso; 

conter informações que possibilitem a prestação de cuidado imediato; ser considerado um 

instrumento individual; não deve conter informações duplicadas; e seu preenchimento é de 

responsabilidade do enfermeiro, tendo em vista que, para executá-lo, são necessários os 

conhecimentos científicos. 

Para a realização do histórico, são necessários os conhecimentos de algumas técnicas, 

como a entrevista, descrita por Alfaro-Lefreve (2010). Desta se obtêm dados diretos e 

indiretos: os primeiros são os dados obtidos a partir do próprio paciente, e os segundos são 

obtidos a partir de terceiros, algum familiar ou acompanhante. Nesta entrevista, os dados 

ainda podem ser de natureza objetiva, quando são evidenciados pelas condições clínicas do 

paciente, ou subjetiva, quando são evidenciados indiretamente, ou seja, pelo relato verbal do 

paciente (BARROS et al., 2010). 

O exame físico compreende uma avaliação cefalocaudal de cada sistema corporal, 

utilizando, como métodos propedêuticos, a inspeção, a ausculta, a percussão, a palpação e o 

olfato, oferecem informações objetivas, permitem o julgamento clínico por parte do 

enfermeiro (POTTER; PERRY, 2009). Os resultados de exames laboratoriais e diagnósticos 

confirmam os dados coletados de maneira complementar, determinando evidências 

fundamentais para funcionamento do organismo (ALFARO-LEFEVRE, 2010).  

Existem alguns fatores que interferem na elaboração de um histórico, sendo estes 

apresentados pelos usuários (idade, gênero, cultura, escolaridade, padrões de comunicação), 

pelos profissionais (preparo e treinamento) e pela instituição (filosofia da instituição, filosofia 

do serviço de enfermagem, quantidade e qualidade do pessoal) (HORTA, 2011). 

O histórico é uma das etapas mais importantes do processo de enfermagem, uma vez 

que é a partir deste que todos os dados serão coletados. Sendo assim este deve ser preenchido 

obedecendo a todos os critérios e rigores científicos que prezam a Semiologia, devendo ser 

organizado preferencialmente com o modelo teórico adotado no serviço, ou de acordo com os 

subsistemas corporais ou no sentido cefalocaudal. 

O registro de enfermagem é de suma importância nesta fase, pois, por meio deste, é 

estabelecida uma comunicação interprofissional, como também é possibilitado um 

acompanhamento dos padrões de resposta relacionados à saúde, fornecendo subsídios para o 

ensino, pesquisa e servindo como instrumento legal (POTTER; PERRY, 2009). No entanto, 

tal registro precisa direcionar a assistência, assegurando a atualização do mínimo de 
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informações necessárias para melhor atender o cliente e auxiliar o enfermeiro a planejar a 

assistência e validar sua prática profissional (RIBEIRO; MARIN, 2009).  

Marin, Barbieri e Barros (2010) chamam atenção com relação à carência de definição 

acerca de qual tipo de dado deve ser coletado, contribuindo para a extensão e volume dos 

formulários de coleta de dados estabelecidos na Enfermagem. Neste sentido, faz-se necessário 

que o enfermeiro defina que dados são essenciais para coleta e registro, capazes de subsidiar o 

planejamento da assistência e descrever a prática profissional nos diversos cenários de 

atuação. 

A primeira tentativa de padronizar um conjunto de dados essenciais para a prática de 

enfermagem é derivada do conceito de Conjunto de Dados Mínimos Uniformes em Saúde 

(Uniform Minimum Health Data Set), estabelecido em 1983 pelo Conselho de Políticas em 

Informação em Saúde (Health Information Policy Council), do Departamento de Saúde e 

Serviços Humanos dos Estados Unidos (U.S. Departamento of Health and Human Services)
 

(WERLEY et al., 1991). Vários trabalhos já foram desenvolvidos neste campo do 

conhecimento desde a proposta inicial desenvolvida por Werley e colaboradores, em 1988, 

relatados na literatura como Conjunto de Dados Mínimos de Enfermagem Escolar; Relatório 

Mínimo de Enfermagem, para o contexto hospitalar; Conjunto de Dados Mínimos para 

avaliação de residentes e instrumento de avaliação para residentes (idosos 

institucionalizados); Conjunto de Dados Mínimos de Enfermagem Comunitária (Austrália); 

Conjunto de Dados Mínimos de Enfermagem Informação de Saúde: componentes de saúde 

(Canadá); Conjunto de Dados Mínimos de Enfermagem da Tailândia; Conjunto de Dados 

Mínimos de Enfermagem da Holanda; Telenurse e CIPE
® 

(SILVEIRA; MARIN, 2006).  

Segundo Pereira (2009), um conjunto de dados mínimos representa um agrupamento 

de dados essenciais que integram e fazem parte da documentação de enfermagem e que 

melhor descreve os cuidados de enfermagem. Este conjunto é composto por dezesseis 

elementos organizados em três categorias, dispostos na Figura 2. 

Figura 2- Categorias e elementos do Conjunto de Dados Mínimos de Enfermagem. 

 

Fonte - Marin; Barbieri; Barros, 2010. 
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A proposta de utilização dos Dados Mínimos de Enfermagem aponta como principal 

objetivo, a melhoria da qualidade do dado inicial coletado, refletindo diretamente na 

qualidade do conhecimento gerado (MARIN; BARBIERI; BARROS, 2010). 

Após a adequada coleta de dados através do histórico de enfermagem, segue-se a etapa 

do diagnóstico de enfermagem, em que são identificados problemas de enfermagem, estando 

relacionados a condições apresentadas que determinam as necessidades básicas afetadas e o 

grau de dependência do indivíduo, família e comunidade que necessita da assistência de 

Enfermagem (HORTA, 2011). Para isso, é necessário que o enfermeiro utilize o raciocínio 

clínico para que os dados encontrados sejam julgados, levando em consideração suas 

experiências e seu conhecimento clínico prévio. 

Tendo em vista a padronização do julgamento clínico, faz-se necessário o uso de 

Sistemas de Classificação, pois os mesmos permitem a uniformização de termos referentes a 

fenômenos e ações, auxiliando na comunicação interprofissional.  A necessidade de utilização 

de sistemas de classificação surge no intuito de dar nome aos diagnósticos, expressando 

situações que tornem explícitos fenômenos pertinentes à saúde que eram conhecidos dentro da 

experiência prática particular de cada enfermeiro (CRUZ, 2010). 

Entre os sistemas de classificação desenvolvidos na Enfermagem, os mais utilizados e 

conhecidos para elaboração de afirmativas diagnósticas são a Taxomonia da NANDA 

International e a CIPE
®
. 

Com a existência de diferentes terminologias em Enfermagem, tornou-se necessário 

desenvolver um modelo a ser considerado como base comum para o desenvolvimento de 

terminologias. Desenvolveu-se, então, um de terminologia de referência como uma iniciativa 

empreendida por um grupo de peritos do Comitê de Informática em Saúde, sob a liderança 

colaborativa da Associação Internacional de Informática Médica - Grupo de Interesse 

Especial dos Cuidados e do Conselho Internacional de Enfermeiras (CIE) para estabelecer 

nomes, definições e a relação entre conceitos clínicos, a fim de fornecer um quadro comum de 

referência para as terminologias serem mapeadas para comparações (SABA et al., 2003). 

Esse modelo de terminologia de referência para a Enfermagem foi publicada em 2003, 

pela International Organization for Standardization (ISO), recebendo o número ISO 18.104, 

com o grande propósito de fornecer uma estrutura para geração de expressões de conceitos de 

diagnósticos e ações de enfermagem, que precisa ser levada em consideração por todos os 

sistemas de classificação da área (MARIN, 2009). 

O diagnóstico de enfermagem é o julgamento ou o foco numa determinada dimensão. 

Para se denominar um diagnóstico de enfermagem, de acordo com o modelo da ISO 18.104, é 
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necessário que seja explicitado no enunciado diagnóstico, no mínino, um descritor para o eixo 

foco e um descritor para o eixo julgamento; já para nomear uma intervenção, é necessário que 

seja explicitado um termo do eixo ação e um termo do eixo foco. 

Com relação à CIPE
®
, desde a versão 1.0, sua estrutura está desenvolvida de acordo 

com o Modelo de Sete Eixos, constituído pelos eixos Ação, Cliente, Foco, Julgamento, 

Localização, Meios e Tempo. Nestes eixos, constam termos que podem ser utilizados na 

estruturação verbal dos diagnósticos, das intervenções e dos resultados de enfermagem (CIE, 

2007).  

Desde sua criação até o presente momento, sete versões da CIPE
®
 foram publicadas: 

Alfa, Beta e Beta 2 (preliminares), versão 1.0 (2005), versão 1.1 (2008), versão 2 (2009) e a 

versão 2011. As três últimas estão disponibilizadas, via WEB, e todas estão traduzidas em 

Português, com exceção da versão 2011 que está sendo traduzida pelo centro CIPE
® 

do Brasil, 

localizado na Paraíba. 

A CIPE
®
 versão 1.1 foi publicada em 2008, sendo disponibilizada unicamente na 

WEB, não sendo prevista versão impressa. A grande novidade desta versão foi a inclusão de 

afirmativas de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem no corpo da 

classificação, somando um número de 376 termos (CUBAS; SILVA; ROSSO, 2010).  

A Versão 2.0 da CIPE
®
 foi lançada em 2009, também está disponibilizada como 

browser, apresentando novos conceitos e definições, sendo acrescida de quatrocentos novos 

conceitos em sua estrutura, além de afirmativas de diagnósticos, resultados e intervenções 

pré-combinadas construídas com base no Modelo de Sete Eixos, dando continuidade à 

construção de uma terminologia que represente a Enfermagem em âmbito mundial (CIE, 

2011). Esta versão foi publicada em 2011 no Brasil com a tradução da professora Heimar de 

Fátima Marin. 

Todas estas publicações de novas versões são resultantes do trabalho coordenado pelo 

CIE, no sentido de garantir a consistência e precisão da classificação, aproximando a 

nomenclatura a cada realidade.  

A terceira etapa compreende o plano assistencial, resultante da análise criteriosa do 

diagnóstico de enfermagem, para então estabelecer as necessidades afetadas, seu grau de 

importância e o grau de dependência apresentado pelo paciente (HORTA, 2011). Doenges, 

Moorhouse e Geissler (2003) referenciam, como plano assistencial ou planejamento, a etapa 

em que o enfermeiro estabelece prioridades e resultados esperados, descrevendo a capacidade 

de agir da Enfermagem na resolução dos problemas elencados desenvolvendo ações 

específicas para cada diagnóstico. 
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Logo após, vem à etapa de execução do plano de cuidados ou prescrição de 

enfermagem, consistindo em um roteiro diário que orienta as ações e intervenções da equipe 

de enfermagem nos cuidados ao atendimento das Necessidades Humanas Básicas (HORTA, 

2011).  

Horta (2011) ainda enfatiza que a realização desta etapa deve ser organizada de acordo 

com os cuidados prioritários apresentados pelo paciente, como também o local onde esta 

prescrição deve ser encontrada, ficando junto à prescrição médica, para que a equipe de 

enfermagem esteja atenta à realização do plano e a checagem. 

Desta maneira, observa-se que, desde Horta, a prescrição de enfermagem foi 

estabelecida, não como um ato complementar ao cuidado médico, mas como uma atividade 

que confere autonomia ao profissional de enfermagem. Esta atividade é regida pela Lei do 

Exercício Profissional de Enfermagem, em seu artigo 11, que trata como atribuição privativa 

do enfermeiro, da prescrição do cuidado de enfermagem (BRASIL, 1986). 

A quinta etapa do processo é a evolução de enfermagem, caracterizada pelo relato 

diário das mudanças que ocorreram com o indivíduo. Nesta etapa, poderá ser realizada uma 

avaliação dos cuidados executados através das prescrições de enfermagem, devendo aquela 

ser registrada de maneira clara e sucinta, a fim de evitar uma mera repetição de observações 

anotadas anteriormente (HORTA, 2011). 

A evolução de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro, não devendo ser 

confundida com as anotações de enfermagem, pois a primeira contém dados analisados, 

gerando uma reflexão, dentro de um contexto nas últimas 24 horas, sendo elaboradas apenas 

pelo enfermeiro; já a segunda, contém dados brutos, pontuais e referentes ao momento, 

podendo ser realizada por toda a equipe de enfermagem (COREN-SP, 2009). 

A última etapa do processo corresponde ao prognóstico de enfermagem, que é 

representado pela estimativa da capacidade em que o paciente consegue atender suas 

necessidades de acordo com o cuidado que foi implementado. Esses dados são fornecidos pela 

evolução de enfermagem; assim, nesta etapa também poderá ser realizada uma avaliação de 

todo o processo anteriormente desenvolvido (HORTA, 2011).  

Nas  duas   últimas   etapas,  é  evidenciado  o  processo  de  avaliação  que  está  inter- 

-relacionada com todas as fases do processo. Assim, o enfermeiro visualiza possibilidades de 

continuar, modificar ou finalizar o plano assistencial; desta maneira, a mesma deve ser 

realizada rotineiramente, visando à eficiência no cuidado de enfermagem (ALFARO-

LEFREVE, 2010). 
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 Ocorrem duas formas de avaliação no processo de enfermagem: a primeira refere-se à 

avaliação formativa, que é uma avaliação contínua e começa na fase de investigação, quando 

o enfermeiro avalia as mudanças que podem estar acontecendo, validando os dados coletados; 

a segunda diz respeito à avaliação somativa, que ocorre após o plano de cuidados ser 

implementado, com o objetivo de checar se os resultados esperados foram alcançados 

(VAUGHANS, 2012). 

 Tendo em vista que a metodologia do processo de enfermagem tem como objetivo a 

resolução de problemas, é importante que esta seja subsidiada pelo registro (através dos 

instrumentos de coleta de dados e planejamento da assistência), que é uma valiosa e 

permanente fonte de informação. David et al. (1994 citado por LEAL 2006) apresentam, 

como finalidades da documentação, demonstrar uma abordagem organizada dos cuidados de 

enfermagem, demonstrar responsabilidade pelas ações de enfermagem, proporcionar um meio 

de comunicação eficaz entre os profissionais de enfermagem e de saúde, favorecendo a 

continuidade do cuidados e proporcionar a documentação permanente para referência futura.  

 

2.4 Utilização de instrumentos para a documentação do processo de enfermagem 

Para fundamentar o conhecimento acerca da construção e/ou validação de 

instrumentos para registro do processo de enfermagem ou de algumas de suas fases, 

independente do cenário de prática, optou-se pela realização de uma revisão integrativa, tendo 

como questão norteadora “Quais as práticas atuais adotadas para construção e validação de 

instrumentos para documentação do processo de enfermagem?”. 

 Ao realizar o levantamento dos artigos, no intuito de responder à questão norteadora, 

foi utilizada a busca na internet, consultando os bancos de dados LILACS (Literatura Latino- 

-Americana e do Caribe e Ciência da Saúde). Na busca, foram utilizados os seguintes termos 

descritores, em Português, contidos no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): coleta de 

dados, diagnóstico de enfermagem, estudos de validação, assistência de enfermagem. Estes 

foram utilizados isoladamente, com o operador booleano OR, devido à restrição de artigos 

encontrados ao cruzarem os descritores integralmente, com o operador booleano AND. Além 

disso, os autores que abordavam esta temática não utilizavam descritores similares, fato que 

dificultou a coleta de dados; assim, ao longo da pesquisa na base de dados, sentiu-se a 

necessidade  de  realizar  uma  busca  a  partir  da  associação  entre  os termos como palavras- 

-chave. 

Os critérios de inclusão estabelecidos para seleção foram artigos que abordassem 

como objetivo construir e/ou validar instrumentos para documentação do processo de 
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enfermagem, artigos indexados nos bancos de dados LILACS, artigos publicados em 

periódicos nacionais, dentro do período delimitado para esta pesquisa que foi do ano de 2002 

a 2011 e artigos disponíveis na íntegra on-line. Como critérios de exclusão, foram descartados 

da seleção capítulos de livros, dissertações, teses, monografias, textos não científicos e artigos 

científicos indisponíveis na íntegra on-line. 

 No tocante à delimitação do tempo, para esta revisão estabeleceu-se o período 

compreendido entre 2002 e 2011, período este que abrange a publicação das resoluções do 

COFEN n° 272/2002 e n° 358/2009, as quais normatizam a implantação e registro do 

processo de enfermagem nas instituições de saúde brasileiras. 

 Para seleção dos artigos que compuseram a amostra, realizou-se uma leitura do título e 

do resumo de cada artigo científico encontrado como resultado da busca nos bancos de dados 

LILACS, selecionando para amostra aqueles que obedeceram rigorosamente aos critérios de 

inclusão e exclusão apresentados e se adequasse ao objetivo proposto pela revisão integrativa.  

 Por meio do isolamento dos termos utilizados como descritores na busca em base de 

dados, foram encontrados 1.368 estudos. A partir da análise crítica de seus resumos, 

considerando o potencial em responder à questão norteadora estabelecida, 24 artigos 

científicos foram incluídos na pesquisa, os quais foram posteriormente analisados mediante a 

leitura dos textos na íntegra. Por meio da integração daqueles termos utilizados na busca em 

base de dados como palavras chave, foram encontrados mais nove estudos científicos, 

totalizando uma amostra inicial de 33 artigos científicos.  

 Deste total, ainda excluímos doze estudos por não focalizarem a construção e/ou 

validação de instrumentos para registro do processo de enfermagem, após leitura do artigo na 

íntegra. Assim, a amostra final foi composta de 21 artigos científicos. 

Durante o processo de coleta de dados, foram analisados os artigos, através de um 

instrumento elaborado unicamente para este fim, sendo este submetido à validação quanto à 

compreensão e abrangência dos itens em relação ao conteúdo e forma de apresentação dos 

artigos analisados, obtendo aprovação pelas próprias pesquisadoras envolvidas no estudo.  

Foi composto de treze itens, descritos a seguir: (1) nome do periódico; (2) ano de 

publicação; (3) base de dados; (4) título do artigo; (5) titulação do pesquisador; (6) área de 

atuação do pesquisador; (7) local (região) do estudo; (8) objetivo do artigo; (9) delineamento 

do estudo; (10) descrição da metodologia (fases contempladas do processo de enfermagem; 

etapas para construção; metodologia para validação); (11) resultados obtidos; (12) conclusões, 

e (13) recomendações.  
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A partir da análise de cada artigo, de acordo com os itens apresentados acima, foram 

evidenciadas as principais convergências encontradas, de forma a sintetizá-las e agrupá-las, 

permitindo a elaboração de categorias para a análise qualitativa dos dados. 

Dos 21 artigos selecionados, doze foram realizados no contexto hospitalar, 

representados pelos estudos de Cunha e Peniche (2007); Lopes e Santos (2009); Souza; 

Soares e Nóbrega (2009); Silva e Nóbrega (2006); Galdeano e Rossi (2002); Bittar; Pereira e 

Lemos (2006); Lima et al. (2006); Corrêa, et al. (2008); Lima; Silva e Beltrão (2009); 

Marques e Nóbrega (2009); Aquino e Lunardi Filho (2004); Sumita; Abrão e Marin (2005); 

oito em nível ambulatorial, demonstrados pelos estudos de Nicolau et al. (2008); Soares; 

Pinelli e Abrão (2005); Hermida e Araújo (2006); Pina; Mello e Lunardelo (2006); Salvadori; 

Lamas e Zanon (2008); Porto e Nóbrega (2008); Oliveira et al. (2008); Vaz et al. (2002), e um 

estudo  de Ribeiro e Marin (2009), em uma instituição de longa permanência.  

Quatro estudos foram publicados no periódico Acta Paulista de Enfermagem 

(CUNHA; PENICHE, 2007; SOARES; PINELLI; ABRÃO, 2005; OLIVEIRA et al., 2008; 

SUMITA; ABRÃO; MARIN, 2005), três, na Revista Brasileira de Enfermagem (HERMIDA; 

ARAÚJO, 2006; PINA; MELLO; LUNARDELO, 2006; RIBEIRO; MARIN, 2009); dois, na 

Revista Latino Americana de Enfermagem (GALDEANO; ROSSI, 2002; VAZ et al., 2002); 

dois, na Revista Eletrônica de Enfermagem (SOUZA; SOARES; NÓBREGA, 2009; LIMA et 

al., 2006); dois, na Revista da RENE (NICOLAU et al., 2008; LIMA; SILVA; BELTRÃO, 

2009);  dois, na Cogitare (LOPES; SANTOS, 2009; AQUINO; LUNARDI FILHO, 2004); 

um, nos Arquivos de Ciências da Saúde (CORRÊA et al., 2008); um. na Revista Anna Nery 

(SALVADORI; LAMAS; ZANON, 2008); um, na revista Texto & Contexto (BITTAR; 

PEREIRA; LEMOS, 2006); um, no Online Brasilian Journal of Nursing (SILVA; 

NÓBREGA, 2006); um, na Revista Mineira de Enfermagem (MARQUES; NÓBREGA, 

2009), e um, na Revista de Enfermagem da UFPE online (PORTO; NÓBREGA, 2008). 

As práticas identificadas na construção e/ou validação de instrumentos para o processo 

de enfermagem, segundo os artigos científicos analisados, foram agrupados em quatro 

categorias: fases do processo de enfermagem contempladas no instrumento; modelo teórico 

adotado para organização do instrumento; etapas para construção do instrumento; e 

procedimento para validação de instrumento. 

 

2.4.1 Fases do processo de enfermagem contempladas no instrumento 

Dos 21 artigos analisados, verificou-se que a maioria dos estudos se baseava apenas na 

construção de instrumento para a realização da primeira etapa do processo de enfermagem, a 
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coleta de dados, a exemplo dos estudos de Cunha e Peniche (2007), Silva e Nóbrega (2006), 

Galdeano e Rossi (2002), Soares; Pinelli e Abrão (2005), Hermida e Araújo (2006), Pina; 

Mello e Lunardelo (2006), Bittar; Pereira e Lemos (2006), Lima et al. (2006), Salvadori; 

Lamas e Zanon (2008), Corrêa et al. (2008), Porto e Nóbrega (2008), Lima; Silva e Beltrão 

(2009). Apenas o estudo de Marques e Nóbrega (2009) relatou a construção de um 

instrumento para SAE, contemplando todas as fases do processo de enfermagem. 

 A fase de coleta de dados fornece subsídios para o enfermeiro identificar as 

necessidades do paciente que embasem as demais fases do processo de enfermagem. O 

histórico de enfermagem consiste em um roteiro organizado para o levantamento de dados do 

cliente, significativos para o enfermeiro, tornando possível a identificação de problemas 

passíveis de intervenções de enfermagem (GALDEANO; ROSSI, 2002).  Vale salientar que a 

coleta de dados é um processo permanente, que se inicia com o primeiro encontro entre o 

enfermeiro e o paciente e continua até que ele receba alta (ALFARO-LEFREVE, 2010).   

Para que o enfermeiro esteja capacitado para prestar cuidados com precisão e 

coerência, é essencial que seu processo de cuidar esteja sustentado em um modelo conceitual 

de Enfermagem. Entretanto, independente do modelo utilizado, o objetivo é prestar uma 

assistência sistematizada, planejando, organizando e registrando as ações realizadas pelos 

profissionais de enfermagem (VARGAS; FRANÇA, 2007). 

 

2.4.2 Modelo teórico adotado para organização do instrumento 

  O modelo das Necessidades Humanas Básicas, proposto por Horta, foi adotado na 

maioria dos estudos (NICOLAU; AQUINO, 2008; LOPES; SANTOS, 2009; SOUZA; 

SOARES; NÓBREGA, 2009; GALDEANO; ROSSI, 2002; BITTAR; PEREIRA; LEMOS, 

2006; LIMA et al., 2006; AQUINO; LUNARDI FILHO, 2004; MARQUES; NÓBREGA, 

2009), estruturando o instrumento de coleta dados e subsidiando a avaliação holística do 

indivíduo, contemplando os componentes biopsicossócio e espiritual.  

A Teoria do Autocuidado de Orem foi identificada em dois artigos (CUNHA; 

PENICHE, 2007; PINA; MELLO; LUNARDELO, 2006) na perspectiva de oferecer uma 

assistência de enfermagem com acurada identificação dos problemas relacionados ao estado 

físico, espiritual, mental e psicológico dos pacientes. O foco da coleta de dados foi identificar 

os déficits de autocuidado, a partir dos requisitos de autocuidado, na perspectiva de construir 

um instrumento que tornasse o processo de enfermagem viável, guiados por uma teoria que 

englobasse as demandas da clientela assistida. 
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Outra investigação utilizou o Modelo Bifocal da Prática Clínica de Carpenito 

(SOARES; PINELLI; ABRÃO, 2005) para estruturar o instrumento de acordo com os 

padrões funcionais de saúde, que representam as situações que influenciam as pessoas, os 

grupos e as comunidades, bem como a classificação das respostas pela perspectiva de 

enfermagem do grupo estudado. 

O estudo de Nicolau e Aquino (2008) utilizou, como referência para construção de um 

instrumento para a consulta de enfermagem em ginecologia com profissionais do sexo, o 

Modelo de Atividade de Vida de Roper-Logan-Tierney, que se baseia nos fatores que 

influenciam o desenvolvimento das atividades de vida: físicos, psicológicos, socioculturais, 

ambientais e político-econômicos.  

 Vale ressaltar que, independente do modelo teórico adotado na construção de um 

instrumento de coleta de dados, o registro padronizado facilita a localização da “informação 

mais importante” por qualquer membro da equipe de saúde, além de contribuir para o ato de 

registrar tornar-se um hábito.  

 

2.4.3 Etapas para construção dos instrumentos 

Nos artigos analisados, observou-se uma preocupação dos autores em levantar 

indicadores empíricos a partir da literatura científica e/ou da realidade da prática assistencial, 

evidenciando a valorização do embasamento na construção de instrumentos. A maioria dos 

artigos referenciou o levantamento bibliográfico como primeira etapa para elaboração do 

instrumento (CUNHA; PENICHE, 2007; SOUZA; SOARES; NÓBREGA, 2009; SILVA; 

NÓBREGA, 2006; GALDEANO; ROSSI, 2002; PINA; MELLO; LUNARDELO, 2006; 

BITTAR; PEREIRA; LEMOS, 2006; LIMA et al., 2006; CORRÊA et al., 2008; LIMA; 

SILVA; BELTRÃO, 2009; MARQUES; NÓBREGA, 2009; AQUINO; LUNARDI FILHO, 

2004). Um artigo utilizou, como estratégia para facilitar a construção e a operacionalização do 

instrumento, a comparação da realidade de prática assistencial com a proposta apresentada na 

literatura por meio da metodologia da pesquisa convergente assistencial (AQUINO; 

LUNARDI FILHO, 2004). Neste sentido, primeiramente foram observados os problemas de 

enfermagem apresentados no campo de atuação profissional, seguido de uma análise de 

documentos como as evoluções de enfermagem e o livro de intercorrências da enfermagem. 

Semelhantemente, o estudo de Pina, Mello e Lunardelo (2006) sobre a consulta de 

puericultura na Atenção Primária coletou as variáveis do instrumento em prontuários dos 

sujeitos e por meio da observação e entrevista durante consultas e visitas domiciliares. 
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A construção de um instrumento para uma população específica é uma tarefa difícil, 

uma vez que exige do pesquisador tempo para que faça uma revisão da literatura sobre o tema 

que deseja pesquisar. No entanto, este procedimento permite a ampliação do conhecimento do 

pesquisador e proporciona maior segurança no momento de escolha das variáveis do 

instrumento. 

 No tocante à utilização de Modelos Conceituais para a construção de instrumentos, 

alguns estudos apresentaram a estrutura do instrumento condizente ao modelo proposto. Por 

outro lado, estudos respaldaram-se no modelo biomédico para estruturação das variáveis do 

instrumento em subsistemas corporais (AQUINO; LUNARDI FILHO; 2004).  

Percebe-se a influência do modelo biomédico na organização e estruturação da prática 

de enfermagem, pautado no modelo cartesiano, em que o indivíduo é visualizado como partes 

distintas, distanciando a visão holística a que se propõe o cuidado de enfermagem, 

considerando o ser humano em seu contexto biopsicosócio e espiritual.  

Essa influência se dá pelas relações de poder que caracterizam o saber da Enfermagem 

como dependente do saber biomédico. Por outro lado, é importante fomentar a utilização dos 

modelos conceituais de Enfermagem para orientar a prática profissional, diferenciando-a das 

outras disciplinas e/ou profissões (MEDINA, 1998). 

 O instrumento pode ser submetido a processo de validação como etapa de construção. 

A validação é realizada por juízes selecionados de acordo com a experiência profissional ou 

acadêmica na área de interesse. Neste processo, é possível a sugestão de itens, alteração na 

distribuição dos indicadores, especificação de siglas em nota de rodapé e sugestão de divisão 

do instrumento, sendo a parte mais detalhada utilizada na admissão, e outra para ser 

preenchida diariamente, contendo somente dados de maior interesse (LIMA et al., 2006). 

 A testagem clínica é utilizada com objetivo de verificar a adequação do instrumento à 

realidade da prática clínica. Consiste na aplicação do instrumento por enfermeiros, podendo 

anotar as dificuldades encontradas no preenchimento, como também o tempo gasto (LOPES; 

SANTOS, 2009). Um artigo referencia a testagem por equivalência, em que o instrumento é 

testado por dois observadores, e a partir dos resultados obtidos é medida a confiabilidade do 

instrumento (CUNHA; PENICHE, 2007). 

 

2.4.4 Procedimentos para validação de instrumento 

 A qualidade de um instrumento depende de sua validação, e esta é entendida por sua 

capacidade de medir precisamente o fenômeno estudado (POLIT; BECK, 2011). Os principais 

tipos de validação são a de conteúdo, a de constructo e a relacionada a um critério. A 
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validação de conteúdo refere-se à análise minuciosa do conteúdo do instrumento, com 

objetivo de verificar se os itens propostos e constituem em uma amostra representativa do 

assunto que se deseja medir (POLIT; BECK, 2011). 

 A maioria dos instrumentos construídos foi submetida a processo de validação por 

peritos, como mecanismo para assegurar a melhoria do processo de cuidar em enfermagem. 

Como critério de escolha dos juízes, foi unânime, entre os estudos selecionados, a exigência 

de experiência do perito na área em que se propunha o estudo, na assistência e/ou na 

docência. Contudo, outros critérios foram estabelecidos, como experiência na aplicação da 

SAE e/ou diagnósticos e intervenções de enfermagem (GALDEANO; ROSSI, 2002; 

SUMITA; ABRÃO; MARIN, 2005); experiência com o processo de enfermagem e com 

Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem (BITTAR; PEREIRA; LEMOS, 2006); e 

experiência com a aplicação do Modelo Teórico adotado (HERMIDA; ARAÚJO, 2006). Há 

ainda a possibilidade de os próprios pesquisadores participarem do processo de validação 

(VAZ et al., 2002). 

Nem sempre se encontram, na área assistencial, profissionais que, somada a 

experiência na sua área de atuação, tenham experiência com a operacionalização do processo 

de enfermagem, principalmente no tocante ao raciocínio diagnóstico, apontado na literatura 

como um dos fatores que dificultam a implementação da SAE na prática de profissionais de 

enfermagem.  

Neste sentido, para viabilizar o processo de validação, os critérios são modificados de 

acordo com a realidade em que o estudo está sendo desenvolvido. Estudos selecionaram 

peritos que nem sempre tinham experiência com as fases do processo de enfermagem, com as 

teorias de enfermagem ou com sistemas de classificação (CUNHA; PENICHE, 2007; LOPES; 

SANTOS, 2009; LIMA et al., 2006; SALVADORI; LAMAS; ZANON, 2008). 

Em relação ao perfil dos peritos participantes, poucos estudos (CUNHA; PENICHE, 

2007; LOPES; SANTOS, 2009; HERMIDA; ARAÚJO, 2006; LIMA et al., 2006) exigiram 

como critério pós-graduação na área correlata, uma vez que no Brasil o quantitativo de 

profissionais de Enfermagem com pós-graduação, concluída ou em andamento, 

principalmente no nível stricto sensu, ainda é incipiente. 

Os tipos de validação utilizados foram a validação de conteúdo, de aparência e a 

validação clínica, os quais foram associados a outras estratégias de validade, como 

confiabilidade e eficácia do instrumento construído. A validação exclusivamente de conteúdo 

foi realizada nos estudos (CUNHA; PENICHE, 2007; HERMIDA; ARAÚJO, 2006; 

SAVALDORI; LAMAS; ZANON, 2008; AQUINO; LUNARDI FILHO, 2004; SUMITA; 
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ABRÃO; MARIN, 2005), variando entre a discussão com os participantes da pesquisa 

(SALVADORI; LAMAS; ZANON, 2008; AQUINO; LUNARDI FILHO, 2004) e a avaliação 

subjetiva do instrumento norteado por um questionário de análise entregue juntamente com o 

instrumento a ser validado (CUNHA; PENICHE, 2007).  Alguns estudos, além de validarem 

o conteúdo do instrumento, validaram também sua diagramação ou aparência (GALDEANO; 

ROSSI, 2002; LIMA et al., 2006; LIMA; SILVA; BELTRÃO, 2009; OLIVEIRA et al., 2008; 

VAZ et al., 2002), a confiabilidade do instrumento (CUNHA; PENICHE, 2007) e a 

aplicabilidade prática do instrumento (LOPES; SANTOS, 2009; CORRÊA et al., 2008). 

No tocante aos itens avaliados pelos peritos, os critérios estiveram relacionados à 

organização, objetividade, clareza, facilidade de leitura e compreensão do conteúdo 

(HERMIDA; ARAÚJO, 2006); relacionados à relevância e suficiência dos itens para 

identificação de Necessidades Humanas Básicas, adequação dos termos, clareza e repetição de 

questões nas diferentes seções do instrumento (BITTAR; PEREIRA; LEMOS, 2006); 

relacionados à clareza dos itens componentes do instrumento, à facilidade de leitura, à 

compreensão e à forma de apresentação dos mesmos (OLIVEIRA et al., 2008); relacionadas à 

simplicidade, amplitude, clareza e precisão (LIMA; SILVA; BELTRÃO, 2009) e relacionados 

à capacidade de os dados do instrumento permitirem a identificação de diagnósticos de 

enfermagem (SUMITA; ABRÃO; MARIN, 2005). 

Para viabilizar o processo de validação do instrumento, foi utilizada a escala do tipo 

Likert, variando de 2 a 5 pontos, na qual os peritos devem assinalar os pontos definidos pelos 

pesquisadores em relação à adequação dos itens do instrumento (LOPES; SANTOS, 2009; 

LIMA; SILVA; BELTRÃO, 2009); em relação à relevância dos itens do instrumento 

(MARQUES; NÓBREGA, 2009), e em relação à concordância ou discordância com o 

conteúdo (LIMA et al., 2006). Também foi utilizado um questionário com questões abertas 

para nortear o perito na validação do instrumento (CUNHA; PENICHE, 2007).  

A validação exclusivamente clínica foi utilizada em dois estudos (SOARES; 

PINELLI; ABRÃO, 2005; PINA; MELLO; LUNARDELO, 2006) com objetivo de verificar 

se o instrumento construído media o fenômeno estudado. Neste tipo de validação, o 

instrumento é aplicado na clientela pretendida repetidas vezes, testando sua operacionalidade 

até chegar ao modelo final.  

Cumpre assinalar que a validação clínica objetiva verificar a aplicabilidade e 

adequação do instrumento na prática profissional, uma vez que grande parte dos estudos de 

construção de instrumentos é realizada a partir da literatura científica e nem sempre 

corresponde às reais características dos serviços e da clientela assistida. 
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Complementarmente ao processo de validação, houve pesquisadores que submeteram 

o instrumento à avaliação de eficácia (NICOLAU et al., 2008), isto é, verificar se os dados 

coletados por meio do instrumento construído durante as consultas de enfermagem 

convergiam com os dados interpretados em diagnósticos de enfermagem, além daqueles que 

verificaram a confiabilidade do instrumento elaborado, solicitando a aplicação simultânea do 

instrumento e a realização de testes estatísticos para validar a concordância dos juízes 

participantes do processo de validação (CUNHA; PENICHE, 2007). 

 Outros pesquisadores utilizaram, como técnica de validação, a técnica de entrevista 

por grupo focal (SILVA; NÓBREGA, 2006; SALVADORI; LAMAS; ZANON, 2008), a 

construção coletiva dentro do contexto da pesquisa convergente assistencial (AQUINO; 

LUNARDI FILHO, 2004), validação coletiva por meio de discussões semanais no contexto 

do Programa de Educação Continuada (VAZ et al., 2002) e a técnica Delphi
 
(CUNHA; 

PENICHE, 2007). 

Por meio da revisão integrativa, evidenciaram-se resultados acerca da construção e/ou 

validação de instrumentos para o registro do processo de enfermagem, o que fortaleceu o 

conhecimento para o desenvolvimento desta pesquisa, de maneira a realizar etapas que já 

foram aplicadas e conseguiram êxito no âmbito nacional. 

 

2.5 Necessidades humanas básicas no cliente portador de doenças infectocontagiosas  

O controle das doenças infectocontagiosas ainda é um grande desafio, uma vez que se 

baseia em intervenções que visam interromper um ou mais elementos da cadeia 

epidemiológica, que vão desde os agentes causadores de doenças até os seres humanos. É de 

suma importância observar que, para que o agente etiológico chegue ao indivíduo, é 

necessário que várias situações sejam favoráveis, como um ambiente adequado, incluindo 

alimento, oxigênio, água e temperatura; é necessário um número suficiente de micro-

organismos, que esse número tenha capacidade de produzir doenças; e, por fim, um 

hospedeiro que esteja susceptível (POTTER; PERRY, 2009). 

 Assim, é necessário que o profissional de enfermagem conheça as respostas do cliente 

portador de doenças infectocontagiosas, no sentido de proporcionar um atendimento que 

propicie equilíbrio às Necessidades Humanas Básicas. Serão apresentadas as definições de 

cada Necessidade Humana Básica apresentada por Horta, contextualizando-as com as doenças 

infectocontagiosas. Tais definições foram embasadas na literatura pertinente, através da 

consulta de livros, dissertações e artigos, uma vez que a autora não apresentou definições para 

todas as necessidades.  
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Foi observado, durante a revisão da literatura, que existe outro referencial significante 

utilizado em muitas dissertações que trabalham com a construção de instrumentos para a 

documentação do processo de enfermagem, utilizando o modelo conceitual no intuito de 

identificar diagnósticos de enfermagem para clientes adultos internados em uma Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), trabalho desenvolvido por Benedet e Bub (2001). No entanto, foi 

constatado que as dissertações que utilizavam o trabalho de Benedet e Bub (2001) para 

comparar com o modelo conceitual das Necessidades Humanas Básicas não tinham em posse 

trabalhos desenvolvidos na realidade em que estavam desenvolvendo a pesquisa, como é o 

caso da Clínica de Doenças Infectocontagiosas, que possui a nomenclatura de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem, organizados por Necessidades Humanas Básicas.  

Assim sendo, as Necessidades Humanas Básicas serão apresentadas segundo o modelo 

conceitual de Horta e como contempladas na nomenclatura da Clínica de Doenças 

Infectocontagiosas, sendo passíveis de alterações, de acordo com a classificação que será 

adotada no presente estudo, tendo em vista a evolução do conhecimento científico, conforme 

o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Distribuição das Necessidades Humanas Básicas do estudo a partir da 

classificação adotada por Horta (2011) e pela nomenclatura de diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem da Clínica de Doenças Infectocontagiosas de Andrade e Nóbrega 

(2011). 

CLASSIFICAÇÃO DE 

HORTA 

NOMENCLATURA DA 

DIC 

CLASSIFICAÇÃO NO 

ESTUDO 

PSICOBIOLÓGICAS 

Oxigenação Oxigenação   Oxigenação 

Hidratação Hidratação  Hidratação e regulação 

eletrolítica 

Nutrição Nutrição Nutrição 

Eliminação Eliminação Eliminação 

Sono e repouso Sono e repouso Sono e repouso 

Exercícios e atividades 

físicas 

Atividade física, mecânica 

corporal, motilidade e 

locomoção 

------- 

Sexualidade Sexualidade Sexualidade 

Abrigo ------- ------- 

Mecânica corporal ------- Locomoção, mecânica 

corporal e motilidade 

Motilidade ------- ------- 

Cuidado corporal Cuidado corporal Cuidado corporal 

Integridade cutaneomucosa Integridade física 

(integridade cutaneomucosa) 

Integridade cutaneomucosa 
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CLASSIFICAÇÃO DE 

HORTA 

NOMENCLATURA DA 

DIC 

CLASSIFICAÇÃO NO 

ESTUDO 

Integridade física ------- ------- 

Regulação: térmica, 

hormonal, neurológica, 

hidrossalina, eletrolítica, 

imunológica, crescimento 

celular, vascular 

Regulação térmica 

Regulação neurológica 

Regulação imunológica 

Regulação vascular 

 

Regulação térmica 

Regulação neurológica 

Regulação imunológica 

Regulação vascular 

 

Locomoção ------- ------- 

Percepção: olfatória, visual, 

auditiva, tátil, gustativa, 

dolorosa 

Percepção dolorosa Percepção dolorosa 

 

Ambiente ------- Segurança física e ambiente  

Terapêutica Terapêutica  Terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

Segurança ------- ------- 

Amor ------- ------- 

Liberdade ------- ------- 

Comunicação Comunicação Comunicação 

Criatividade ------- ------- 

Aprendizagem (educação à 

saúde) 

Educação para a saúde 

(aprendizagem) 

Aprendizagem 

Sociabilidade ------- Sociabilidade 

Recreação ------- Recreação e lazer 

Lazer ------- ------- 

Espaço ------- ------- 

Orientação no tempo e no 

espaço 

------- ------- 

Aceitação ------- ------- 

Autorrealização ------- Autorrealização e autoestima 

 

Autoestima ------- ------- 

Participação ------- ------- 

Autoimagem ------- Autoimagem 

Atenção ------- ------- 

PSICOESPIRITUAIS 

Religiosa ou teológica, ética 

ou de filosofia de vida 

Religiosidade/Espiritualidade Religiosidade/Espiritualidade 

Fonte – Pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2012. 

 

2.5.1 Necessidades Psicobiológicas 

As necessidades psicobiológicas são forças, instintos ou energias inconscientes que se 

manifestam sem planejamento prévio, sendo visualizadas sob a forma de tendência a 

alimentar-se, respirar, na vontade de vestir-se, repousar e assim sucessivamente (MARQUES; 

MOREIRA; NÓBREGA, 2008). 
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 Neste estudo, serão apresentadas e descritas como subdivididas em oxigenação, 

hidratação e regulação eletrolítica, nutrição, eliminação, sono e repouso, sexualidade; 

locomoção, mecânica corporal e motilidade; cuidado corporal, integridade cutaneomucosa; 

regulação: térmica, neurológica, imunológica, vascular; percepção dolorosa, segurança física 

e ambiente, e terapêutica.  

 

Necessidade de oxigenação 

A oxigenação, por meio da troca de gases, é uma necessidade psicobiológica 

fundamental para a sobrevivência humana, sendo definida por Horta como “[...] o processo de 

utilização de oxigênio nos fenômenos de oxirredução das atividades vitais” (2011, p.40). A 

carência de oxigênio, mesmo que durante breves períodos, leva as células a sofrerem lesões 

irreversíveis e morrerem dentro de pouco tempo (ATKINSON; MURRAY, 2008). 

É o sistema respiratório que realiza a oxigenação através dos processos de sustentação 

da vida, como a ventilação, difusão e perfusão, juntamente com o sistema circulatório 

(POTTER; PERRY, 2009). O processo de ventilação ocorre durante a inspiração e a 

expiração: na inspiração, o ar flui do ambiente para a árvore traqueobrônquica, chegando aos 

alvéolos, e, na expiração, o gás dos alvéolos percorre o mesmo trajeto, só que no sentido 

inverso (SMELTZER et al., 2009). Na difusão, tem-se o movimento de gases de uma 

concentração mais alta para uma concentração mais baixa (NETTINA, 2011). A concentração 

de oxigênio no sangue dentro dos capilares dos pulmões é menor que nos alvéolos. Por causa 

desta concentração, o oxigênio difunde-se dos alvéolos para o sangue; já o dióxido de 

carbono, que apresenta concentração mais elevada no sangue, difunde-se do sangue para 

dentro dos alvéolos, sendo assim, durante o processo de difusão, com o auxílio da ventilação, 

repõe-se o oxigênio e remove-se o dióxido de carbono (SMELTZER et al., 2009). Para que 

aconteça o processo de perfusão, o fluxo sanguíneo com alta concentração de oxigênio retorna 

para o átrio esquerdo através da veia pulmonar, e deste para o ventrículo esquerdo, sendo 

distribuído para os demais tecidos do corpo. A capacidade de o sangue transportar oxigênio é 

influenciada pela quantidade de oxigênio dissolvido no plasma, pela quantidade de 

hemoglobina e pela tendência da hemoglobina a ligar-se ao oxigênio (POTTER; PERRY, 

2009). 

O mecanismo de respiração pode ser afetado por vários fatores, comprometendo desde 

o processo de ventilação até o de perfusão: na ventilação, pode ocorrer a obstrução por corpo 

estranho, secreções excessivas e espessas, edema, mau posicionamento; quanto à difusão, 

podem ocorrer anormalidades nos alvéolos por alguma condição patológica, ou uma baixa 
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concentração de oxigênio inspirada (POTTER; PERRY, 2009). O processo de perfusão pode 

ser prejudicado por funcionamento cardíaco comprometido, suprimento inadequado de sangue 

ou níveis inadequados de oxiemoglobina (CARPENITO-MOYET, 2007). 

No contexto das doenças infectocontagiosas, a necessidade de oxigenação é 

comprometida principalmente pelo acúmulo de secreções na árvore traqueobrônquica, 

evidenciado pela tosse produtiva; pela expectoração hemóptica ou purulenta; e pela dor 

torácica, dificultando o processo de ventilação, quando se trata de um paciente portador de 

tuberculose pulmonar (AGUIAR; RIBEIRO, 2009; BRASIL, 2010). No caso da influenza 

pandêmica (H1N1), o paciente poderá apresentar tosse seca, queimação retroesternal ao tossir 

e aumento da secreção nasal (BRASIL, 2010). 

A necessidade de oxigenação é subsidiada por indicadores empíricos, como respiração 

superficial ou profunda, respiração laboriosa, eupneia, dispneia, ortopneia, taquipneia, 

bradipneia (na frequência respiratória existem padrões de normalidade em diferentes faixas 

etárias: adultos de 20 incursões respiratórias por minuto (irpm) (POTTER; PERRY, 2009), 

lactente =30 a 40 irpm, pré-escolares =20 a 25 irpm, escolares =18 a 24 irpm, adolescentes = 

12 a 20irpm (COLLET; OLIVEIRA, 2010); apneia, expansibilidade torácica: unilateral ou 

bilateral,frêmito toracovocal: presente ou ausente; expectoração: espessa, fluida, purulenta, 

hemóptica; tosse: produtiva ou seca; murmúrios vesiculares: presentes, ausentes ou 

diminuídos; ruídos adventícios: roncos, sibilos, creptantes e subcreptantes; cianose, 

deformidades torácicas, dor torácica, utilização de fumo. 

 

Necessidade de hidratação e regulação eletrolítica 

A necessidade hídrica é definida por Atkinson e Murray (2008) como indispensável 

para manter em nível ótimo os líquidos corporais que são compostos principalmente por água 

e eletrólitos. A água é importante na formação de todos os líquidos corporais, e os eletrólitos 

são minerais ou outras moléculas que ganham carga elétrica quando misturados ou 

dissolvidos em água ou outro solvente (POTTER; PERRY, 2009). 

Os líquidos corporais estão distribuídos em dois compartimentos: um, contendo 

líquidos intracelulares, e outro, contendo líquidos extracelulares. Os líquidos intracelulares 

compreendem todos os líquidos contidos nas células corporais, e os extracelulares consistem 

em todos os líquidos encontrados fora das células, subdivididos em líquido intersticial, líquido 

intravascular e líquido transcelular (POTTER; PERRY, 2009). O espaço intersticial contém o 

líquido que circula a célula, a linfa; o intravascular compreende o líquido dentro dos vasos 

sanguíneos, o plasma; e o transcelular é representado pelo líquido cefalorraquidiano, 
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pericárdico, sinovial, intraocular, pleural, suor e secreções digestivas (SMELTZER et al., 

2009). 

Os eletrólitos nos líquidos são substâncias quimicamente ativas; cátions, quando 

carregam cargas positivas, e ânions, cargas negativas. Os principais cátions são os íons sódio, 

potássio, cálcio e hidrogênio e os principais ânions são os íons cloreto, bicarbonato, e fósforo-

-fosfato (POTTER; PERRY, 2009). 

Dentre os fatores que alteram a necessidade hídrica, têm-se a idade - quanto mais 

jovem o indivíduo, maior a proporção de peso corporal composta por água, e maiores as 

necessidades de água para cada quilograma de peso corporal; o sexo - os homens apresentam 

17% a mais de líquidos corporais quando comparados as mulheres. Esta percentagem tem 

uma tendência a diminuir nas faixas etárias mais avançadas; temperatura corpórea, a 

hipertermia eleva a necessidade de água do organismo; aumento das perdas de líquido pelo 

organismo, seja através de secreções de ferimentos, hemorragias, vômitos ou diarreia; e pela 

insuficiência renal, tendo em vista a não formação da urina; esta, por sua vez, será perdida em 

uma velocidade reduzida (ATKINSON; MURRAY, 2008). 

Quanto aos eletrólitos, a maioria são regulados pela ingestão dietética; outros pela 

produção de hormônios, como a aldosterona e o hormônio da paratireoide; pela excreção renal 

e pela absorção intestinal (POTTER; PERRY, 2009). 

Na Clínica de Doenças Infectocontagiosas, as necessidades acima descritas poderão 

estar evidentes em qualquer paciente que apresente um aumento na temperatura corporal, 

tendo em vista que, para cada grau Celsius perdido, o indivíduo precisa de 90 a 135 ml de 

líquidos por dia (ATKINSON; MURRAY, 2008). Nos pacientes com quadro de dengue, a 

temperatura corporal elevada é uma característica clássica, podendo levar a uma desidratação, 

com sinais de diminuição da reserva salivar, pulso filiforme, turgor e elasticidade diminuídos, 

fontanela deprimida e anúria (BRASIL, 2010).  

O edema, uma condição de acúmulo de líquidos nos espaços teciduais, sendo 

visualizado em indivíduos vítimas de acidentes por animais peçonhentos, principalmente do 

gênero Bothrops, é determinado por um processo inflamatório no local da picada, geralmente 

membros, por serem as áreas de maior contato, culminando num edema por extravasamento 

de líquidos (BRASIL, 2010). O edema em outras áreas, principalmente o da face, é observado 

como uma complicação da coqueluche em lactentes, estando estes propensos a apresentar 

formas graves (BRASIL, 2010). Também é observado em pacientes diagnosticados com 

leishmaniose visceral, pois o vetor propaga-se no sistema fagocitário mononuclear, 

concentrando-se em órgãos como o fígado, que é responsável pelo metabolismo de várias 
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proteínas, dentre elas a albumina, que é fundamental na distribuição correta dos líquidos 

corporais entre os compartimentos corporais (AGUIAR; RIBEIRO, 2009; SMELTZER et al., 

2009). 

 Os indicadores empíricos que evidenciam uma necessidade de hidratação afetada são  

fontanela: deprimida ou abaulada, edema, ascite, pele ressecada, elasticidade diminuída, 

turgor diminuído, febre, umidade das mucosas, sede,diminuição da reserva salivar, aumento 

da temperatura, exames laboratoriais alterados, anúria, oligúria, vômitos, diarreia, perdas 

sanguíneas. 

 

Necessidade de nutrição 

O corpo necessita de nutrientes para o funcionamento fisiológico dos órgãos, 

crescimento e os movimentos corporais. Assim, se o indivíduo apresentar carência em algum 

nutriente essencial, o organismo poderá apresentar dificuldade para crescer, regenerar-se e 

manter-se. Cada nutriente proporciona uma energia diferente ao corpo. A água é um 

componente indispensável, servindo como solvente nos processos metabólicos. As vitaminas 

e sais minerais não fornecem energia, mas são essenciais no equilíbrio ácido-básico 

(POTTER; PERRY, 2009).  

Existem três processos de fundamental importância na nutrição: a ingestão, a digestão 

e a absorção. O primeiro refere-se ao processo de trazer o alimento e fluidos para o trato 

digestivo. A ingestão de alimentos envolve atividades como a coordenação dos músculos da 

mão e do braço, que são capazes de levar o alimento até a boca; a mastigação, que requer 

dentes ou dentaduras e o controle voluntário dos músculos da boca; e a deglutição, que é o 

passo final da ingestão, quando o alimento se desloca da boca para o esôfago, alcançando o 

estômago (ATKINSON; MURRAY, 2008). 

Na digestão há transformações de pedaços grandes de comida em pedaços bem 

menores, que podem ser absorvidos pelo intestino. No estômago, o alimento mistura-se com o 

ácido clorídrico, e este dissolve as partículas de alimentos em quimo. A acidez do quimo é 

neutralizada pelas secreções do pâncreas e do fígado, na altura do duodeno (ATKINSON; 

MURRAY, 2008). 

Na absorção, os alimentos digeridos são absorvidos pelo intestino delgado através das 

vilosidades; estas dirigem moléculas de nutrientes para o interior de sua estrutura, e daí são 

transportados para o sangue. A absorção de quase todas as substâncias ocorre no intestino 

delgado, deixando a água e as fibras não digeríveis passar para o intestino grosso 

(ATKINSON; MURRAY, 2008). 
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Vários são os problemas que a equipe de enfermagem pode estar identificando como 

disfunção gastrintestinal, observando fenômenos da ingestão até a eliminação. Na realidade da 

Clínica de Doenças Infectocontagiosas, os problemas relacionados à necessidade de nutrição 

são bastante comuns, sejam eles de origem fisiológica ou nervosa. 

De acordo com Veronesi e Focaccia (2010), os quadros de perda de peso, dor 

abdominal, náuseas e vômitos estão associados com a frequência de aproximadamente 22% 

em indivíduos portadores de HIV/AIDS. Nas hepatites virais, também são evidenciados todos 

os sinais e sintomas do HIV/AIDS, acrescidos da anorexia. Como conduta, orienta-se dieta 

pobre em gorduras e rica em carboidratos, sendo mais agradável para o paciente anorético 

(BRASIL, 2010). Na leishmaniose visceral, principalmente nos quadros de evolução clínica 

do período de estado e período final. No primeiro período, o paciente apresenta 

emagrecimento progressivo; no segundo, é instalado o quadro de desnutrição, caracterizada 

por sinais como cabelos quebradiços, cílios alongados e pele seca (BRASIL, 2010). 

Diante dos sinais e sintomas apresentados, cabe ao enfermeiro identificar os possíveis 

indicadores empíricos: anorexia, náuseas, vômitos, dor abdominal, dispepsia, disfagia, 

dificuldade de sucção, apetite: diminuído ou aumentado, lesão na cavidade oral, falhas 

dentárias, cáries, peso, altura, circunferência abdominal, hábitos alimentares, intolerâncias 

alimentares, preferências alimentares, distensão abdominal, pirose, dentaduras, falhas 

dentárias; abdômen: plano, distendido, volumoso, globoso; ruídos hidroaéreos: hipoativos, 

hiperativos, normais; abdômen: maciço, submaciço, timpânico; hepatomegalia, 

esplenomegalia. 

 

Necessidade de eliminação 

A eliminação é caracterizada como necessidade do organismo em expelir substâncias 

indesejadas ou presentes em quantidade excessiva. Algumas dessas substâncias são ingeridas 

em quantidades superiores ao que o organismo necessita; outras são resultado do metabolismo 

celular (ATKINSON; MURRAY, 2008).  

A pele e os pulmões desempenham um papel importante na eliminação de substâncias 

desnecessárias ao organismo. No entanto, os tratos urinário e intestinal são as principais vias 

de eliminação. A maior parte das excretas líquidas do organismo, consistindo em água, 

produtos finais do metabolismo e do excesso de sais inorgânicos, é eliminada através da urina. 

Sob condições normais, a quantidade de água perdida pelo organismo equivale à quantidade 

de ganho. A água é encontrada no organismo como resultado da ingestão de líquidos e 

alimentos sólidos, e dos processos metabólicos de oxidação (ATKINSON; MURRAY, 2008). 
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Um dos maiores problemas relacionados à eliminação urinária são a retenção e a 

incontinência urinária: o primeiro é caracterizado pelo acúmulo de urina na bexiga e a 

incapacidade de a mesma esvaziar-se, devido a não ativação de receptores, que percebem o 

alongamento da bexiga devido ao seu aumento, sendo estes capazes de estimular o reflexo 

urinário; já o segundo reflete a perda involuntária de urina, seja por fluxo aumentado de urina, 

urgência ou por estresse (POTTER; PERRY, 2009). Em patologias, como a raiva, a retenção 

urinária e a intestinal é comum devido aos espasmos musculares nos nervos periféricos 

(BRASIL, 2010). 

Destaca-se também a disúria, dor e dificuldade à micção, seja no início ou no final da 

mesma, encontrada principalmente em clientes com Infecção do Trato Urinário (ITU). Dentre 

estes, destaca-se a população feminina, por apresentar a uretra mais curta e o meato uretral 

próximo ao ânus, e os idosos e pessoas com patologias subjacentes, devido à imunidade 

reduzida (POTTER; PERRY, 2009). 

Nos pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, observa-se a disúria 

relacionada a Doenças Sexualmente Transmissíveis, principalmente em quadro sintomáticos 

da gonorreia, ou seja, indivíduos do sexo masculino, tendo em vista que em 70 a 80% dos 

casos femininos, a doença é assintomática. Os homens, após um a três dias apresentam 

queixas de ardência miccional, seguida por corrimento, inicialmente mucoide que, com o 

tempo, vai se tornando mais abundante e purulento. Se não houver tratamento, ou se esse for 

tardio ou inadequado, o processo se propaga ao restante da uretra, com o aparecimento de 

polaciúria e sensação de peso no períneo, destacando-se que raramente se observa hematúria 

no final da micção (BRASIL, 2010). 

A eliminação intestinal consiste nos alimentos não digeridos, materiais inorgânicos, 

água e bactérias, apresentando coloração acastanhada clara ou escura, devido à clivagem da 

bile pelas bactérias intestinais, entretanto muitas circunstâncias podem alterar o aspecto e 

coloração das fezes, dentre elas, o uso de medicações, ou o consumo de determinados 

alimentos (SMELTZER et al., 2009). Existem fatores que afetam a eliminação, como 

condições fisiopatológicas, diminuição da atividade física, desequilíbrio entre fluídos, 

processos cirúrgicos, consumo de determinados alimentos e uso de medicações (POTTER; 

PERRY, 2009).  

Ainda, em algumas doenças hepatocelulares, como nas hepatites virais, os níveis de 

bilirrubina sérica estão aumentados, por algum problema na fase do metabolismo da 

bilirrubina, gerando a hipocolia/acolia fecal, em que há diminuição ou ausência de coloração 
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nas fezes devido à deficiência de excreção de bilirrubina para o intestino (AGUIAR; 

RIBEIRO, 2009).  

 Tendo em vista as possíveis manifestações clínicas que o paciente portador de doenças 

infectocontagiosas possa vir a apresentar, o enfermeiro poderá identificar como indicadores 

empíricos: distensão abdominal, micção espontânea, incontinência urinária, retenção urinária, 

poliúria, polaciúria, nictúria, oligúria, anúria, prurido, corrimento, colúria, disúria, hematúria, 

diarreia, constipação, acolia, hipocolia, melena, enterorragia, presença de muco, incontinência 

fecal, flatulência; aspectos das fezes: coloração, consistência, frequência de eliminação, odor, 

volume; vômito. 

 

Necessidade de sono e repouso 

O sono e repouso são processos que facilitam o crescimento celular e o reparo dos 

tecidos orgânicos envelhecidos (CARPENITO-MOYET, 2007). O sono e repouso 

apropriados são tão importantes para manutenção de uma boa saúde como a nutrição e a 

prática adequada de exercícios. Sem a quantidade adequada de sono e repouso, a capacidade 

de concentração, de fazer julgamentos e de participar de atividades da vida diária diminui, 

aumentando a irritabilidade (POTTER; PERRY, 2009). 

O repouso não implica inatividade, e sim um estado em que as pessoas se encontram 

mentalmente relaxadas, isentas de ansiedade ou de medo; já o sono é um estado alterado 

recorrente da consciência. Durante o sono, a pressão sanguínea, as frequências metabólica, 

cardíaca e respiratória reduzem aos níveis basais, tudo isso favorecendo o funcionamento 

biológico normal do corpo (ATKINSON; MURRAY, 2008; CARPENITO-MOYET, 2007). 

Sendo assim, o sono e o repouso têm o objetivo de revigorar forças, proporcionando tempo 

para restaurar e recuperar as energias corporais (POTTER; PERRY, 2009). 

Existem condições que influenciam no sono, a exemplo do ambiente: um indivíduo 

que era habituado a dormir acompanhado, quando hospitalizado terá que se adequar ao novo; 

da alimentação, pois embora existam alguns alimentos que possam induzir o sono, como 

alimentos ricos em proteínas, os ricos em cafeína podem reduzi-lo; e da idade, pois é 

comprovado em estudos que a necessidade de sono diminui com a idade (ATKINSON; 

MURRAY, 2008).   

A sonolência pode ser encontrada em crianças com o quadro clínico de dengue, como 

também como um dos efeitos colaterais do uso de medicamentos para o tratamento da 

tuberculose, a exemplo da isoniazida (BRASIL, 2010). 
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 Assim, a qualidade de sono e repouso de um paciente é um importante indicador de 

saúde, devendo ser destacado os indicadores empíricos: fadiga, sonolência, insônia, cansaço, 

sono satisfatório ou prejudicado, utilização de medicamentos auxiliares do sono, utilização de 

medicamentos inibidores do sono, hábitos alimentares; mudanças no ambiente que interferem 

no sono: luminosidade, barulho, tamanho da cama, costumes. 

 

Necessidade de sexualidade 

A sexualidade envolve não apenas a atividade sexual biológica, mas também o 

conceito de masculinidade e feminilidade da pessoa, afetando a maneira pela qual uma pessoa 

reage e é percebida pelos outros, através da intimidade física, emocional e o carinho 

(SMELTZER et al., 2009). 

A sexualidade é influenciada por normas culturais e entidades grupais que determinam 

o comportamento permitido, criando variáveis de normas sexuais que moldam valores e 

atitudes comportamentais (POTTER; PERRY, 2009). O cliente hospitalizado geralmente 

poderá apresentar sua sexualidade alterada devido à percepção de mudança na saúde sexual 

associada à presença de fatores somáticos, emocionais, intelectuais e sociais do ser sexual 

(CARPENITO-MOYET, 2007).  

A descoberta de alguma doença em que o modo de transmissão seja o contato sexual 

também poderá modificar os padrões de sexualidade, tendo em vista a questão da transmissão 

ou ainda o aparecimento de lesões na região das genitálias. Sendo assim, a discussão e 

orientação de sintomas e preocupações sexuais são necessárias, envolvendo os modos de 

transmissão de doenças, a utilização de métodos contraceptivos e a seletividade de parceiros 

sexuais, tudo isso no sentido de promover uma sexualidade saudável. 

 O enfermeiro necessita estabelecer um vínculo de confiança com o indivíduo 

hospitalizado, a fim de identificar os indicadores empíricos: vida sexual ativa, utilização de 

métodos contraceptivos, alteração na libido, relacionamento homossexual, relacionamento 

heterossexual, utilização de medicamentos indutores de apetite sexual, presença de doenças 

sexualmente transmissíveis, problemas relacionados ao uso de álcool, impotência, ejaculação 

precoce, anorgasmia. 

 

Necessidade de locomoção, mecânica corporal e motilidade 

A locomoção é descrita por Horta (2011) como a capacidade de o indivíduo 

locomover-se no ambiente, atendendo às suas necessidades básicas; já a motilidade é a 
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capacidade de o indivíduo movimentar os segmentos corporais, visando atender às mesmas 

necessidades básicas. 

Sabe-se que a deambulação é uma atividade complexa que envolve pernas, pelve, 

troncos e as extremidades superiores. Neste sentido, são envolvidos os sistemas 

musculoesquelético, neurológico e cardiovascular, não deixando de lado fatores de cognição e 

a orientação (CARPENITO-MOYET, 2007). 

Para que haja um funcionamento adequado do sistema musculoesquelético, é 

necessária a demanda e o suprimento adequado de estimulação nervosa. Desta maneira, a 

coordenação é realizada através das terminações nervosas que se dirigem para o núcleo da 

célula e das terminações nervosas que, por sua vez, se dirigem do núcleo para a periferia; 

estes estímulos chegam até a medula espinhal e ao sistema nervoso central, trazendo respostas 

até os músculos (ATKINSON; MURRAY, 2008). 

A mecânica corporal é representada por um conjunto de atividades dos sistemas 

musculoesquelético e nervoso, no intuito de manter o equilíbrio, a postura e o alinhamento 

corporal. A utilização correta da mecânica corporal diminui o risco de danos ao sistema 

musculoesquelético (POTTER; PERRY, 2009). 

Segundo Potter e Perry (2009), um indivíduo normal, em repouso no leito, perde a 

força muscular em média de 3% ao dia, estando sujeito a atrofia de desuso, em que há redução 

do tamanho normal das fibras musculares depois de inatividade prolongada, ou ainda, a 

presença de maior vulnerabilidade para novas morbidades, como pneumonia, úlceras de 

decúbito, quedas, fraturas, osteoporose, incontinência urinária e depressão (CARPENITO-

MOYET, 2007). 

A quantidade e o tipo de estímulos podem resultar em distúrbios de motilidade, 

locomoção e mecânica corporal. O nível de crescimento e desenvolvimento pode influenciar 

no tipo de estímulo recebido e na interpretação do mesmo, relacionado ao ambiente uma 

criança recém nascida, por exemplo, tem estímulos sensitivos imaturos, uma vez que alguns 

de seus sentidos ainda não estão bem desenvolvidos; diferentemente deste caso, uma criança 

em idade escolar utiliza-se de todos os seus sentidos. Assim poderão selecionar a quantidade 

de estímulos sensoriais que querem receber; já o avançar da idade deixa as pessoas idosas 

com um decréscimo de estímulos assim, pode existir uma demanda de mensagens incorretas 

ao cérebro, gerando interpretações equívocas. Isto explica a restrição de movimentos pela 

pessoa idosa, como medo de uma queda. O rebaixamento do nível de consciência, seja através 

do uso de medicamentos, do consumo de bebidas alcoólicas ou por alguma condição 
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patológica, também poderá alterar na qualidade dos estímulos (ATKINSON; MURRAY, 

2008). 

Outras condições como as fisiopatológicas (distrofia muscular, lesão na medula 

espinhal), as relacionadas a tratamento (utilização de dispositivos externos), as situacionais 

(fadiga, dor) e os maturacionais (relacionados à fraqueza muscular) também podem 

influenciar   na  qualidade  da  motilidade,  locomoção  e  mecânica  corporal  (CARPENITO- 

-MOYET, 2007).  

 A motilidade corporal poderá encontrar-se aumentada devido a crises convulsivas, 

quadro verificado principalmente em portadores de meningites e tétano; neste último, há uma 

hiperexcitabilidade dos neurônios motores, que é causada quando o Clostridium tetani, que 

produz uma toxina neurotóxica, atinge o sistema nervoso periférico, chegando até o sistema 

nervoso central (AGUIAR; RIBEIRO, 2009). 

 A mecânica corporal também pode ser influenciada por condições patológicas, como é 

o caso de sinais de comprometimento meníngeo, representado pela rigidez de nuca, 

opistótomo, sinal de Kerning e de Brudzinski (AGUIAR; RIBEIRO, 2009). 

 O enfermeiro deverá identificar, através das manifestações clínicas apresentadas pelos 

clientes os indicadores empíricos: fadiga, restrição ao leito, deambula, não deambula, 

deambula com ajuda, restrição de movimentos, estímulos a crises convulsivas, alteração no 

nível de consciência, sinais de comprometimento meníngeo, opistótomo, trismo, riso 

sardônico; movimento corporal: reduzido, aumentado, normal ou com auxílio; atrofia 

muscular, força motora normal, paresia, parestesia, paralisia. 

 

Necessidade de cuidado corporal 

O cuidado corporal envolve atividades que proporcionam conforto, segurança e bem- 

-estar do indivíduo (POTTER; PERRY, 2009). De acordo com Horta (2011), cabe à 

Enfermagem realizar pelo ser humano aquilo que ele não é capaz de fazer por si mesmo, ou 

auxiliá-lo, quando parcialmente impossibilitado de autocuidar-se, e orientar ou ensinar 

quando possuir possibilidade.  

A Enfermagem, desde os primórdios, executava o auxílio ao paciente na manutenção 

do corpo limpo e bem arrumado e visualizava a limpeza por seu valor psíquico e fisiológico 

(GARCIA; CABRAL, 2010). Também é necessário associar aos cuidados corporais de 

higiene, principalmente em clientes acamados, atividades de enfermagem que busquem 

movimentar o corpo ou partes deste, mesmo que passivamente; inspecionar a pele em áreas 
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que sofrem pressão e em áreas com risco de infecção, como as de acesso venoso central ou 

periférico. 

A higiene da cavidade oral também faz parte do cuidado corporal, consistindo em 

manter íntegra a mucosa, verificando-a quanto ao aparecimento de infecções fúngicas, 

principalmente em clientes imunodeprimidos, como também quanto à dentição, que é 

responsável pela mastigação, uma vez que os dentes são responsáveis por triturar alimentos 

para poderem ser ingeridos (POTTER; PERRY, 2009). 

No tocante aos problemas relacionados às necessidades corporais, é valido ressaltar 

que a Enfermagem é a profissão que mais está atenta, e isso a diferencia das outras profissões, 

sendo assim é possível identificar indicadores empíricos, como dependência do autocuidado: 

parcial, total, para alimentar-se, arrumar-se, banhar-se; higiene oral: preservada, prejudicada, 

cáries, falhas dentárias, uso de próteses, higiene corporal, higiene íntima, quantidade de 

banhos diários; couro cabeludo: alopecia, pediculose, seborreia, caspas. 

 

Necessidade de integridade cutaneomucosa 

Manter a integridade cutaneomucosa é necessário, uma vez que a pele é a principal 

barreira protetora contra organismos causadores de doenças, protege contra efeitos 

traumáticos, principalmente nas regiões palmares e plantares; é sensitiva, devido às 

terminações nervosas encontradas, permitindo sentir temperatura, dor e pressão; regula a 

temperatura através dos processos de radiação, condução e convecção de calor e é capaz de 

sintetizar vitamina D, quando exposta à radiação ultravioleta (SMELTZER et al., 2009). 

Quando a pele é lesionada, todas as suas estruturas trabalham no sentido de fornecer 

uma nova superfície. No entanto, fatores como idade, desnutrição, obesidade, oxigenação, 

tabagismo, utilização de alguns medicamentos e radiação interferem no processo de 

cicatrização destas lesões (POTTER; PERRY, 2009). 

A pele também sofre modificações decorrentes da senilidade. As principais delas são 

ressecamento, enrugamento e pigmentações: o ressecamento ocorre devido à diminuição das 

glândulas sudoríparas e sebáceas; o enrugamento é decorrente do adelgaçamento da epiderme 

e derme, promovendo o aparecimento de pregas e diminuição do turgor; já o aparecimento de 

pigmentações é resultante da exposição à luz solar sem o uso devido de proteção 

(SMELTZER et al., 2009). 

Algumas alterações na integridade cutaneomucosa do portador de doenças 

infectocontagiosas podem estar relacionadas à varicela e ao herpes-zóster, pelo surgimento de 

exantemas com aspectos polimórficos, ou seja, as lesões podem assumir aspectos de mácula, 
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descoloração no nível da pele; pápula, lesão sólida e elevada; vesículas, lesão elevada 

contendo líquidos; pústulas, lesão elevada contendo pus; e crostas, cobertura formada pelo 

ressecamento de sangue, soro ou pus sobre a pele (AGUIAR; RIBEIRO, 2009; NETTINA, 

2011).  

Nos pacientes portadores de hanseníase, podem ocorrer lesões que conferem distúrbios 

de sensibilidade, devido ao comprometimento dermatoneurológico; assim, é interessante que 

o enfermeiro saiba como avaliar a sensibilidade térmica, dolorosa e tátil, como também utilize 

de intervenções para lesões por incapacidade na pele ou mucosas (AGUIAR; RIBEIRO, 

2009). 

Na leishmaniose tegumentar americana, a doença cutânea apresenta-se classicamente 

por pápulas, que evoluem para úlceras com fundo granuloso e bordas infiltradas, podendo ser 

únicas ou múltiplas, mas indolores. Também podem manifestar-se como placas verrucosas, 

papulosas, nodulares, localizadas ou difusas. A forma mucosa caracteriza-se por infiltração, 

ulceração e destruição dos tecidos da cavidade nasal, faringe ou laringe; quando a destruição 

dos tecidos é importante, podem ocorrer perfurações do septo nasal e/ou palato (BRASIL, 

2010). 

Em pacientes portadores de AIDS, também é comum a presença de lesões 

dermatológicas, sendo encontradas em 90% dos pacientes. As doenças de pele, quando 

associadas à infecção pelo Human immunodeficiency Virus (HIV), podem ser classificadas 

quanto ao caráter essencialmente neoplásico, quanto ao caráter não neoplásico e da cavidade 

oral ou dos anexos (pelos e/ou unhas) (VERONESI; FOCACCIA, 2010). 

 Ainda, em pacientes com quadro clínico crônico e acamados, poderá ser identificada a 

ocorrência de úlcera por pressão, vivenciada principalmente por pacientes com redução de 

mobilidade, redução de percepção sensorial, incontinência fecal ou urinária, estado de 

nutrição precário e submetido a áreas que sofram pressão e fricção (POTTER; PERRY, 2009).  

 Com base nos problemas apresentados, é importante que o enfermeiro identifique 

indicadores empíricos, como presença de lesões; polimorfismo das lesões: mácula, pápula, 

vesícula, pústula, crosta; alopecia nas lesões, hidratação e turgor da pele, prurido, icterícia; 

sensibilidade das lesões: térmica, dolorosa, tátil; parestesias; manchas: hipocrômicas, 

hipercrômicas; áreas que sofrem pressão, úlcera por pressão, classificação da úlcera por 

pressão; características do exsudato: quantidade, cor, odor; cicatrização das feridas; 

complicações da cicatrização: hemorragia, deiscência, evisceração, fístula; equimoses, 

hematomas. 
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Necessidade de regulação térmica 

A regulação térmica corresponde ao equilíbrio entre o calor perdido e o calor 

produzido, sendo controlada por mecanismos fisiológicos e comportamentais. Sob condições 

normais, a produção e perda de calor são equilibradas, mantendo uma temperatura interna do 

corpo aproximadamente em 37ºC (SMELTZER et al., 2009). 

Alguns órgãos vitais, como o coração e o cérebro, possuem receptores térmicos 

destinados a controlar a temperatura central no interior do corpo, de maneira que, se a 

temperatura central se elevar, o corpo adapta-se, perdendo calor e, se a temperatura central 

cair, o corpo adapta-se, aumentando a produção e diminuindo as perdas de calor 

(ATKINSON; MURRAY, 2008). 

As perdas de calor podem ocorrer pelos processos de radiação, condução, convecção e 

evaporação: a radiação ocorre devido à transferência de calor, sem contato direto, entre a 

superfície de um objeto e outro; a condução é a transferência de calor de um objeto para 

outro, por meio do contato direto; a convecção consiste na transferência de calor para fora 

pelos movimentos do ar; e a evaporação é a transferência da energia de calor no momento em 

que um líquido se transforma em gás (VAUGHANS, 2012). 

 A sudorese é um processo pelo qual o corpo pode perder calor pelo mecanismo de 

evaporação, podendo ser aumentada em situações como estresse emocional e mental ou 

prática de exercício; o seu excesso pode causar ressecamento da pele e mucosas, como 

também prurido (POTTER; PERRY, 2009). 

 Existem alguns fatores que afetam a temperatura corporal, como a idade, pois, ao 

nascerem, os mecanismos regulatórios estão imaturos, podendo assim a temperatura 

responder imediatamente às mudanças do ambiente; os idosos são mais sensíveis aos excessos 

de temperatura, devido à deterioração dos mecanismos de controle, quantidades diminuídas de 

tecido adiposo e redução da atividade das glândulas sudoríparas. O nível hormonal também 

interfere na temperatura: nas mulheres, ocorrem mais variações, devido ao ciclo menstrual 

determinado pelos níveis de progesterona e o ritmo circadiano, tendo em vista a variação de 

0,5° a 1°C durante as 24 horas, considerando que a temperatura é menor entre uma a quatro 

horas da manhã, e mais elevada por volta das seis horas da tarde (ATKINSON; MURRAY, 

2008). 

 As alterações na temperatura mais frequentemente observadas na Clínica de Doenças 

Infectocontagiosas estão relacionadas à febre, devido aos pirogênicos que agem como 

antígenos, estimulando uma resposta do sistema imune: o hipotálamo reage aumentando o 

limiar, e o corpo responde, produzindo e conservando calor. Assim, observa-se que a febre é 
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um mecanismo de defesa importante, uma vez que, durante o período febril, há um estímulo 

na produção de leucócitos; a temperatura elevada também reduz a concentração de ferro no 

plasma sanguíneo, reduzindo o crescimento das bactérias; as infecções virais também são 

combatidas durante a febre pela produção do interferon (POTTER; PERRY, 2009). 

 De acordo com os dados apresentados, o enfermeiro poderá estar realizando um 

levantamento de indicadores empíricos, como calafrios, pele quente, pele fria, sudorese; 

temperatura axilar: aumentada, diminuída, normal; pirexia ou febre, hipertermia, hipotermia. 

 

Necessidade de regulação neurológica 

É a necessidade do ser humano em conservar ou reorganizar o funcionamento do 

sistema nervoso com a finalidade de coordenar o nível de consciência, o controle da memória, 

os processos mentais, as sensações, as emoções e os movimentos voluntários (NETTINA, 

2011; ATKINSON; MURRAY, 2008).  

O sistema nervoso apresenta duas divisões: o sistema nervoso central, incluindo o 

cérebro e a medula espinhal; e o sistema nervoso periférico, constituído de nervos cranianos e 

espinhais (SMELTZER et al., 2009). 

As anormalidades cerebrais podem provocar distúrbios no estado mental, na função 

intelectual, no conteúdo do raciocínio lógico, nos padrões de comportamento emocional, e 

podem, também, causar alterações na percepção, capacidade motora, de linguagem, ou seja, 

modificar todo um estilo de vida (SMELTZER et al., 2009). 

Nas meningites, os patógenos penetram na corrente sanguínea, atravessando a barreira 

hematoencefálica e distribuem-se ao longo do Sistema Nervoso Central, nas paredes dos seios 

venosos encefálicos, penetrando na dura-máter e alcançando o espaço subaracnoídeo; se o 

organismo não desenvolver mecanismos de defesa, a infecção dissemina-se, provocando 

alterações neurológicas (AGUIAR; GUIMARÃES, 2009). 

É interessante observar que, de acordo com a idade do paciente, os sinais e sintomas 

da meningite diferem; nos recém-nascidos, os sinais clássicos podem estar ausentes, devido à 

caixa craniana distendida, a qual permite a expansão do conteúdo endocraniano sem causar 

aumento da pressão; as crianças poderão apresentar sinais neurológicos, certo grau de letargia, 

sinal de moro anormal, tremores, olhar fixo e alterações na tonicidade muscular. 

(VERONESI; FOCACCIA, 2010). 

Nas crianças maiores e nos adultos, como manifestações clínicas iniciais, verificam-se 

a cefaleia, devido à irritação meníngea; a rigidez de nuca é um sinal precoce, em que qualquer 

flexão da cabeça em direção ao tórax provoca dor intensa; sinal de Kerning positivo, 
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verificado quando o paciente está deitado com a coxa flexionada sobre o abdômen, a perna 

não consegue ser estendida por completo; sinal de Brudzinski positivo, quando o pescoço do 

indivíduo é flexionado ocorre a flexão dos joelhos e quadris; e, por último, a fotofobia, de 

etiologia desconhecida (SMELTZER et al., 2009). 

 Como complicações, o nível de consciência do cliente poderá apresentar-se alterado, 

influenciando na capacidade de seguir instruções, na atenção e na cooperação, até na 

indiferença completa a qualquer estímulo externo. Na prática, utiliza-se a escala de Coma de 

Glasgow para medir a consciência através de valores objetivos, como resposta verbal, motora 

e dolorosa, através de um escore que varia de um a quinze, observando que quanto maior 

resultar o escore, melhor é o nível de funcionamento da consciência (POTTER; PERRY, 

2009). 

 Assim, é pertinente que o enfermeiro esteja identificando indicadores empíricos, como 

nível de consciência; pupilas: isocórias, anisocóricas, midríase, miose; memória: dia da 

semana, idade, endereço, dia, mês e ano do nascimento; confusão mental, delírio, 

desorientação, ansiedade, força motora normal, paresia, parestesia, crises convulsivas, 

descerebração, decorticação, alteração nos reflexos; sinais de irritação meníngea: sinal de 

Kerning, sinal de Brudzinski, rigidez de nuca, fotofobia. 

 

Necessidade de regulação imunológica 

 A regulação imunológica consiste na proteção do indivíduo contra micro-organismos 

causadores de doenças. O organismo dispõe de recursos naturais que propiciam sua defesa. A 

principal ferramenta utilizada é a diferenciação do “próprio” para o “não próprio”, sendo esta 

uma ferramenta de defesa contra substâncias estranhas (ATKINSON; MURRAY, 2008). 

O organismo confere defesas naturais e adquiridas, a imunidade natural fornece uma 

resposta inespecífica a qualquer agente invasor que seja reconhecido como estranho ao 

organismo, utilizando mecanismos, como barreiras físicas e químicas, ação de leucócitos e 

resposta inflamatória; a imunidade adquirida é desenvolvida a partir do contato prévio com 

um agente estranho, seja através da imunização ou contato com a doença. Esses dois fatores 

geram uma imunidade protetora (SMELTZER et al., 2009). 

No tocante à imunidade através do contato com a doença, destaca-se o contato 

específico através dos sorotipos, como na dengue que apresenta quatro sorotipos conhecidos: 

DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4 (BRASIL, 2010).  

Existem dois tipos de imunidade adquirida: a ativa e a passiva. Na ativa, as defesas 

imunológicas são desenvolvidas pelo próprio corpo da pessoa; já a passiva, configura-se como 
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uma imunidade transferida de outra fonte que desenvolveu a imunidade através da doença 

prévia ou da imunização (SMELTZER et al., 2009). 

Como exemplo da imunidade passiva natural, tem-se o contato intrauterino mãe-filho, 

e, quanto à passiva artificial, tem-se o soro antirrábico e o soro antiofídico ou antiveneno, 

fabricados por meio de imunoglobulinas, conferindo uma imunidade específica, porém não 

duradoura, tendo em vista o não desenvolvimento de uma memória imunológica 

(VERONESI; FOCACCIA, 2010). 

Ainda, relacionada à deficiência dos mecanismos imunes de defesa, poderá haver 

infecções oportunistas ou secundárias, podendo estas serem observadas também como 

decorrentes do tempo de hospitalização, pois o paciente estará mais susceptível, tendo em 

vista o contato com as pessoas, com os profissionais de saúde e o risco através dos 

procedimentos realizados que poderão fugir quanto à técnica asséptica. 

Desta maneira, o enfermeiro poderá identificar, como indicadores empíricos efeitos 

colaterais decorrentes da vacinação, cartão de vacina (atualizado ou desatualizado), modo de 

transmissão da doença, sinais flogísticos na inserção de cateteres, imunidade deficiente, 

presença de doenças crônicas. 

 

Necessidade de regulação vascular 

O sistema cardiovascular, através da perfusão, nutre e oxigena os tecidos do corpo. 

Para o seu funcionamento normal, é necessário um adequado funcionamento do 

bombeamento cardíaco, como também, atividade normal do sistema nervoso, viscosidade 

sanguínea adequada, necessidades metabólicas dos tecidos, velocidade e adequação do fluxo 

sanguíneo (SMELTZER et al., 2009). 

A quantidade de fluxo sanguíneo exigida para os tecidos modifica-se constantemente. 

Quando aumenta a demanda metabólica, os vasos sanguíneos dilatam-se, aumentando o fluxo 

de oxigênio e nutrientes para os tecidos; quando as necessidades metabólicas diminuem, os 

vasos sanguíneos se contraem, diminuindo o fluxo de oxigênio e nutrientes para os tecidos 

Todo esse mecanismo de contração e dilatação garante que a pressão arterial normal seja 

mantida (SMELTZER et al., 2009).  

A pressão arterial corresponde à força exercida pelo fluxo sanguíneo nas paredes das 

artérias em dois momentos: quando o coração está contraído, durante as sístoles e quando o 

coração está relaxado, durante as diástoles, podendo ser afetada pelo débito cardíaco, pela 

resistência periférica, pelo volume de sangue, pela viscosidade do sangue e pela elasticidade 

das artérias (VAUGHANS, 2012). 
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A pressão sanguínea no adulto é considerada normal pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2011) quando apresenta o parâmetro menor que 140/90 milímetros de mercúrio 

(mmHg) quando verificada em consultório e o valor menor ou igual a 125/75 mmHg na 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial de 24 horas. Parâmetros em outras fases do 

desenvolvimento: 0 a 3 meses = 75/50mmHg; 3 a 9 meses = 85/65mmHg; 9 a12 meses = 

90/70mmHg; 1 a 3anos = 90/6mmHg; 3 a 9anos = 95/60mmHg; 9 a 11anos = 100/60 mmHg; 

11 a 13anos = 105/65mmHg; 13 a 14anos = 110/70mmHg (COLLET; OLIVEIRA, 2010).  

É importante avaliar o pulso; este é conceituado como o limite palpável de fluxo de 

sangue percebido em vários pontos do corpo, sendo um indicador do estado circulatório. É 

verificado principalmente nas artérias radiais e carótidas, no entanto, quando ocorre uma piora 

do cliente, a região carótida é a mais recomendada, já que o coração continuará ejetando 

sangue para o cérebro (VAUGHANS, 2012). 

Existem várias características que devem ser avaliadas no pulso, como a medida da 

frequência, ritmo, força e igualdade. Também, existem vários fatores que podem alterar a 

frequência do pulso, como mudanças de posturais, prática de exercícios, temperatura, 

emoções, utilização de medicamentos, hemorragia e condições pulmonares (POTTER; 

PERRY, 2009). 

A frequência de pulso é utilizada como o índice utilizado para verificar a frequência 

dos batimentos cardíacos em um minuto, ou seja, superior a sessenta batimentos por minutos 

no adulto (bpm) (POTTER; PERRY, 2009). Parâmetros em outras fases do desenvolvimento: 

recém-nascido =80 a 170bpm; Lactentes = 80 a 160bpm; 3 a 5 anos = 80 a 120bpm; 6 a 11 

anos = 75 a 110bpm; adolescentes = 60 a 110bpm (COLLET; OLIVEIRA, 2010). A 

frequência cardíaca também é conhecida como pulso apical, verificada no quinto espaço 

intercostal esquerdo na linha hemiclavicular (BARROS et al., 2010).  

A ausculta cardíaca deve incluir a área pulmonar, a área aórtica, a área tricúspide e a 

área apical. Estas localizações não correspondem às localizações anatômicas das válvulas 

dentro do tórax, mas aos padrões pelos quais os batimentos cardíacos irradiam-se no sentido 

da parede torácica (BARROS et al., 2010). 

Outros problemas quanto à necessidade de regulação vascular também estão presentes 

na Clínica de Doenças Infectocontagiosas, como hemorragias e sangramentos, estes 

visualizados principalmente em clientes que apresentam Febre Hemorrágica da Dengue 

(FHD), com sinais e sintomas de trombocitopenia e tendências hemorrágicas evidenciadas por 

um ou mais dos seguintes sinais: prova do laço positiva, petéquias, equimoses e sangramentos 

de mucosas (gengivorragias e hematêmese) (BRASIL, 2010). 
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Durante a hemorragia, o cliente deve ser avaliado quanto à presença de sinais de 

choque, como pele fria e úmida, pressão arterial decrescente, frequência cardíaca crescente, 

enchimento capilar retardado, volume urinário decrescente (SMELTZER; BARE, 2009). 

 No quadro clínico do paciente portador de leishmaniose visceral, também pode 

observar-se gengivorragia, epistaxe, equimoses, petéquias, amenorreia e pancitopenia, tendo 

em vista o comprometimento hepático, sendo este o principal responsável pela produção da 

vitamina K, uma das proteínas da cascata de coagulação sanguínea (BRASIL, 2010). 

 Nos acidentes ofídicos, principalmente do gênero botrópico, poderá haver uma 

alteração da coagulação sanguínea e sangramentos espontâneos (gengivorragia, equimoses e 

hematomas pós-trauma, hematúria) (BRASIL, 2010). 

Desta maneira, o enfermeiro poderá avaliar indicadores empíricos, como pressão 

arterial: normal, aumentada, diminuída; pulso: filiforme, cheio, aumentado, normal, 

diminuído; pulsos periféricos palpáveis; bulhas cardíacas: normofonéticas, hipofonéticas, 

hiperfonéticas; ritmo cardíaco: regular, irregular; gengivorragia, epistaxe, equimoses, 

hematomas, petéquias, amenorreia, hematêmese, hematúria, hemorragia, sangramento; prova 

do laço: positiva, negativa; perfusão periférica, cianose, pele fria. 

  

Necessidade de percepção dolorosa  

A percepção dolorosa traduz uma vivência sensorial e emocional desagradável, sendo 

o motivo mais comum para a busca de cuidados de saúde. O enfermeiro precisa compreender 

a fisiopatologia da dor, as consequências fisiológicas e psicológicas e os métodos usados para 

minimizá-la (SMELTZER et al., 2009).  

Durante a avaliação da dor sentida pelo paciente, faz-se necessário que o enfermeiro 

explore a queixa álgica; busque informações relacionadas aos fatores agravantes, atenuantes e 

concomitantes; procure conhecer os antecedentes pessoais e familiares; indícios de 

desconforto causado pela dor; e faça uso de instrumentos que o auxiliem na mensuração e 

avaliação, assim como na eficácia da analgesia.  

Diante da complexidade dos fatores que podem influenciar na percepção da 

experiência dolorosa, a avaliação da dor deve abranger todas as dimensões apresentadas. Para 

tanto, dispõe-se de instrumentos unidimensionais que mensuram apenas uma dimensão da 

dor, e instrumentos multidimensionais que fornecem uma avaliação mais abrangente e melhor 

representam a realidade de experiência de dor. 

Dentre as escalas unidimensionais mais utilizadas, destaca-se a Escala Visual 

Numérica graduada de zero a dez, na qual zero significa ausência de dor, e dez, a pior dor 
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imaginável; a Escala Visual Analógica também é muito utilizada, sendo um instrumento 

simples, permitindo análise contínua da dor, que consiste em uma linha reta, não numerada, 

apontando-se, em uma extremidade, a marcação de ausência de dor e, na outra, pior dor 

imaginável, e a Escala de Faces a qual possui desenhos de faces os quais mostram diferentes 

níveis de dor (PEDROSO; CELICH, 2006). 

Dentre os instrumentos multidimensionais, destaca-se o Questionário de McGill ou 

McGill Pain Questionnaire que avalia a experiência dolorosa nas dimensões sensorial, afetiva 

e avaliativa e é baseado em palavras que os pacientes selecionam para descrever sua dor 

(SCOPEL; ALENCAR; CRUZ, 2007). 

A aplicação de uma escala pode melhorar o processo decisório do enfermeiro quanto 

às medidas de alívio da mesma, acrescentando dados o que o enfermeiro já está habituado a 

realizar, visto que as escalas são importantes instrumentos que oferecem aos profissionais 

informações valiosas no que se refere ao planejamento da assistência a ser prestada 

(BOTTEGA; FONTANA, 2010). 

Nas    doenças   infectocontagiosas,    encontra-se    principalmente   a   dor    músculo- 

-esquelética, tanto a originada nos músculos (mialgia), quanto as originadas nas articulações 

(artralgia). Tais quadros são mais visíveis em pacientes com problemas relacionados à 

dengue, HIV/AIDS e meningites (BRASIL, 2010). 

 Tendo em vista os estímulos dolorosos apresentados, identificaram-se os indicadores 

empíricos: dor: localização, intensidade, frequência; fatores que aliviam, expressões faciais 

relacionadas à dor, expressões corporais relacionadas à dor, decréscimo na sensibilidade à 

dor, aumento na sensibilidade à dor, mialgia, artralgia, medidas não farmacológicas para o 

alívio da dor. 

 

Necessidade de segurança física e ambiente 

A necessidade de segurança corresponde a estar livre de lesões físicas, biológicas e 

psicológicas. A segurança no ambiente, seja ele hospitalar, comunitário ou o próprio lar, 

diminui a incidência de problemas de saúde e lesões, como também reduz a duração de um 

tratamento e proporciona ao cliente a sensação de bem-estar (POTTER; PERRY, 2009). 

Várias situações podem criar situações favoráveis ao desenvolvimento de infecções, 

destacando-se as fisiopatológicas (doenças crônicas, circulação comprometida, imunidade 

comprometida), as relacionados ao tratamento (cateter urinário, acesso venoso), as 

situacionais (sejam eles pessoais ou ambientais) e as relacionadas à idade (imaturidade do 

sistema imunológico) (CARPENITO-MOYET, 2007). 
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Assim, a equipe de enfermagem deve identificar os fatores causais e programar 

medidas preventivas a fim de que seja favorecida uma melhor segurança ao paciente, não só 

no tocante aos riscos biológicos, mas que sejam enfatizados riscos de quedas, principalmente 

em idosos; riscos quanto à administração e manipulação de medicamentos; erros técnicos, 

evitando lesões e falhas na utilização da assepsia adequada. 

O profissional de enfermagem também deve estar atento ao ambiente em que reside o 

paciente, uma vez que algumas doenças, como a leptospirose e a hepatite A, são determinadas 

pelas condições sanitárias precárias do ambiente.  

Deve-se atentar também para o consumo de álcool e tabaco, uma vez que tais 

substâncias podem interferir no tratamento, ou na condição clínica do paciente, pois sabe-se 

que a fumaça produzida pelo cigarro enrijece os cílios presentes na árvore traqueobrônquica, 

dificultando a eliminação de partículas estranhas, bem como a nicotina que aumenta a 

viscosidade sanguínea, o que dificulta o processo de oxigenação (POTTER; PERRY, 2009).  

Desta maneira, é interessante que o enfermeiro identifique os indicadores empíricos de 

hábito de comer alimentos crus, hábito de higienizar as mãos, hábito de higienização dos 

alimentos, condições de higiene do lar, quantas pessoas vivem na casa, utilização de máscaras 

cirúrgicas para o transporte, água tratada, coleta de lixo, destino do lixo, presença de animais 

domésticos, utilização de contenções; deambula: com auxílio, sozinho; disfunção da bexiga, 

hipotensão postural, prejuízo sensorial; utilização de fumo: quantos cigarros ao dia, desde 

quando fuma; etilismo: quantos mililitros ao dia, desde quando consome. 

 

Necessidade de terapêutica 

 A terapêutica consiste em uma necessidade que não está apenas voltada ao tratamento 

medicamentoso,  mas  a  todas  as  formas  de cuidado que podem levar à satisfação e ao bem- 

-estar (BENEDET; BUB, 2001). 

A maioria dos problemas relacionados à necessidade de terapêutica está voltada à 

compreensão inadequada de como lidar com problemas de saúde, entender o quadro 

patológico ou até a aceitação do regime terapêutico, sob a forma de dificuldade em aderir ao 

plano de tratamento, seja ele farmacológico ou não, tendo em vista que esta exige que as 

pessoas façam alterações no seu estilo de vida (SMELTZER et al., 2009). 

A não adesão ao regime terapêutico tem sido alvo de vários estudos. Dentre os fatores 

mais importantes, estão regimes terapêuticos complexos, de longa duração, que proporcionam 

efeitos colaterais, restrições financeiras, esquecimento e hábitos de autotratamento através da 

compra sem prescrição médica (SMELTZER et al., 2009). 
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Tais fatores têm sido o motivo de internação hospitalar desnecessária, pois o 

Ministério da Saúde fornece medicamentos para a autoadministração e administração de doses 

sob supervisão do profissional de saúde para algumas patologias, como a hanseníase e a 

tuberculose; no entanto, os portadores não são informados acerca dos efeitos colaterais e dos 

efeitos adversos dos fármacos, o que leva a um alto índice de abandono. 

Assim, é de suma importância que o enfermeiro identifique os indicadores empíricos: 

reações alérgicas, efeitos colaterais, efeitos adversos, restrições financeiras, automedicação, 

medicamentos que são mais utilizados, utilização de medicamentos sem prescrição médica, 

conhecimento sobre ação do medicamento. 

 

2.5.2 Necessidades Psicossociais 

As necessidades psicossociais são manifestações que ocorrem por meio de instintos do 

nível psicossocial, como a disposição para conversar, de conviver socialmente, de afirmar-se 

perante si ou de fazer-se valer perante os outros (MARQUES; MOREIRA; NÓBREGA, 

2008). 

 Neste estudo, serão apresentadas e descritas como subdivididas em comunicação, 

aprendizagem, sociabilidade, recreação e lazer, autorrealização e autoestima, e autoimagem. 

 

Necessidade de comunicação 

A comunicação é essencial na relação do profissional de saúde com o cliente, sendo o 

veículo que estabelece a criação de vínculos e o meio pelo qual uma pessoa pode influenciar 

no comportamento da outra (POTTER; PERRY, 2009). 

A mensagem que configura a comunicação pode ser transmitida de maneira verbal ou 

não verbal: a primeira utiliza-se de palavras escritas ou faladas, sendo importante que se 

empregue um vocabulário acessível e o sentido correto das palavras, fornecendo a clareza 

necessária para que possa haver a transmissão de ideias; já a segunda inclui os cinco sentidos 

e é expressa principalmente por gestos, sons e contato visual (POTTER; PERRY, 2009).  

É importante que a equipe de enfermagem esteja atenta às expressões adotadas pelos 

pacientes, tendo em vista que os movimentos do corpo têm seu significado, como a expressão 

facial de franzir a sobrancelha pode indicar discordância, falta de compreensão, dor ou raiva; 

a falta de contato olho no olho pode expressar que a pessoa está triste, intimidada ou 

envergonhada; o toque, característico do cuidado de enfermagem, pode demonstrar atitudes, 

sentimentos ou reações específicas (BARROS et al., 2010). 
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A comunicação poderá interferir no relacionamento interpessoal, devendo ser 

considerada como um fator importante no conhecimento de enfermagem tão quanto outras 

habilidades técnicas, pois ela determina o sucesso na anamnese, determinando uma coleta de 

dados com sucesso (BARROS et al., 2010). 

Sendo assim, é de suma importância que o enfermeiro elenque indicadores empíricos, 

como habilidade para ler, habilidade para escrever, afasia, disartria, gagueira, traqueostomia, 

expressão facial, expressão corporal, interação com as pessoas, uso da linguagem verbal, uso 

da linguagem não verbal, respostas desconexas, nível de compreensão. 

 

Necessidade de aprendizagem (educação à saúde) 

A necessidade de aprendizagem pode ser definida como a aquisição do conhecimento, 

atitudes ou competências. O ensino e a aprendizagem são alcançados de forma mútua, uma 

vez que o educador em saúde serve como facilitador para que o cliente adquira o 

conhecimento necessário, mantendo e promovendo a própria saúde (SMELTZER et al., 

2009). 

A educação em saúde é um processo importante tanto na prevenção e promoção de 

saúde como na cura e reabilitação de problemas, tendo em vista fornecer o conhecimento 

necessário para o cliente e seus familiares sobre problemas de saúde, sobre o uso de 

medicamentos ou até na realização de procedimentos (NETTINA, 2011). 

 Existem várias estratégias de ensino de que a equipe de enfermagem pode estar 

lançando mão, tendo em vista que a educação em saúde poderá ocorrer em qualquer espaço 

ou momento, desde que os mesmos sejam propícios à aprendizagem. Assim, poderão ser 

utilizadas técnicas, como palestras; discussão em grupo, valorizando a socialização do 

conhecimento; demonstrações práticas; utilização de materiais didáticos como panfletos, 

livros, CDs, DVDs, sendo estes complementados com as informações verbais (NETTINA, 

2011). 

Todas estas estratégias poderão facilitar o conhecimento quanto aos meios de 

transmissão, controle e cura de doenças infectocontagiosas, a fim de evitar estigmas existentes 

entre a família e a comunidade; facilitar o entendimento sobre o processo patológico que o 

cliente está vivenciando, enfatizando suas manifestações clínicas, a fisiopatologia da doença; 

e facilitar a compreensão da ação dos fármacos utilizados e seus possíveis efeitos adversos e 

colaterais, tendo em vista promover a adesão do plano de tratamento. Todas estas questões 

deverão levar em consideração o nível de conhecimento do paciente, como também seu nível 

de escolaridade. 
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Desta maneira, é importante que o enfermeiro esteja atento a indicadores empíricos, 

como nível de escolaridade, habilidade para ler, habilidade para escrever, nível de 

compreensão, conhecimento sobre o problema de saúde, conhecimento sobre o tratamento, 

situações que interferem no tratamento, o que a família sabe sobre o problema de saúde; 

experiências anteriores: doenças, tratamentos. 

 

Necessidade de sociabilidade 

A gregária ou sociabilidade representa uma necessidade de viver em grupo com o 

objetivo de integrar-se com os outros, promovendo trocas sociais (POTTER; PERRY, 2009). 

É a necessidade de sentir-se pertencente a um grupo, a uma vizinhança, à classe social de 

alguém, à família de alguém (ATKINSON; MURRAY, 2008).  

No entanto, ao longo dos séculos, visualiza-se o tratamento excludente da sociedade 

com o portador de doenças infectocontagiosas, tendo como consequência um profundo 

estigma social ao simples contato com o doente. Tal preconceito é evidenciado através dos 

comportamentos que fazem os indivíduos portadores preferirem manterem-se calados a 

respeito do diagnóstico e ocultar seu corpo, na tentativa de esconder a doença, para evitar a 

rejeição e o abandono. No caso do portador de HIV/AIDS, por se tratar de uma doença 

inicialmente vinculada ao homossexualismo e à multiplicidade de parceiros, o seu diagnóstico 

vem acompanhado de situações de discriminação (BAIALARDI, 2007; LEMOS; FIUZA; 

GALVÃO, 2011). 

Todavia, mesmo sabendo que atualmente várias doenças infectocontagiosas, como a 

hanseníase e a tuberculose, tenham tratamento e cura, o estigma e o preconceito permanecem 

enraizados na cultura e dificultam o indivíduo no enfrentamento da doença, trazendo-lhes 

sérias repercussões em sua vida pessoal e profissional (BAIALARDI, 2007). 

É interessante observar que estas manifestações de rejeição, estigma e exclusão se dão 

em diversos espaços e situações, desde os núcleos familiares, até o espaço interno 

institucional, como é o caso do isolamento do leito (BORENSTEIN et al., 2008). As reações 

podem ser classificadas em rejeição e exclusão do doente do convívio familiar e atividades 

comunitária, e, mesmo que haja a manutenção do doente no ambiente familiar, este será 

isolado através de cômodos à parte e usando objetos separados (BEZERRA  et al., 2011). 

Sabe-se também que o isolamento dos portadores de hanseníase foi considerado 

extinto no Brasil em 1962, com a aprovação do Decreto nº 968. Assim, previa-se a extinção 

dos leprosários, entretanto muitos continuam existindo até hoje, abrigando indivíduos com 

dificuldades de reinserção na sociedade. O isolamento e a internação compulsória não estão 
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mais presentes, mas o estigma ainda persiste e mostra-se mais resistente que a própria doença 

(BITTENCOURT et al., 2010). 

O sofrimento do indivíduo portador não restringe somente a rejeição dos demais, uma 

vez que este também poderá vivenciar a rejeição, em relação a si próprio; tal comportamento 

é evidenciado através de condutas que demonstram abstenção de contatos sociais 

(BAIALARDI, 2007).  

De posse destas informações, é inerente que o enfermeiro identifique os indicadores 

empíricos de isolamento social; vive: sozinho, familiares, amigos; participação de atividades 

na comunidade, quem mais auxilia no seu tratamento, recebe visitas no hospital, angústia, 

ansiedade, apatia, agitação, agressividade, choro, depressão, fobias, frustração, inconstância 

no equilíbrio do humor, irritabilidade, manifestações de carência afetiva, medo, solidão, 

conhecimento sobre o modo de transmissão da doença, conhecimento dos familiares sobre o 

modo de transmissão da doença. 

 

Necessidade de recreação e lazer 

 É a necessidade de utilizarem-se e reproduzirem-se ideias e coisas com o objetivo de 

entreter-se, distrair-se e divertir-se (BENEDET; BUB, 2001). 

 A recreação e o lazer são inerentes a qualquer ser humano, indiferentemente de sua 

faixa etária, no entanto as crianças e adolescentes disponibilizam maior parte de seu tempo 

para atividades e realizar brincadeiras. 

 Muito se observa que o doente está privado da oportunidade de variar e renovar, por 

alívio ou lazer, pois este se encontra confinado a uma enfermaria ou quarto, escondendo-se 

em uma roupagem, em seu sono ou inatividade (GARCIA; CABRAL, 2010). 

 Na Clínica de Doenças Infectocontagiosas, de fato o paciente deve estar restrito à sua 

enfermaria, tendo em vista o risco de infecção e contaminação pessoal ou das outras pessoas. 

No entanto, cabe à enfermagem elaborar um plano de cuidados, reservando algumas horas do 

dia para atividades de lazer, como também elencar as atividades propícias para cada caso. 

 Para selecionar as atividades, deve ser levado em consideração o sexo do paciente, a 

idade, a experiência, as preferências e as condições do paciente de acordo com a gravidade da 

doença.  E, mesmo quando não houver possibilidade de desenvolver atividades, a simples 

estética do ambiente em que o paciente se encontra pode tornar aquele agradável (GARCIA; 

CABRAL, 2010). 
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 Os indicadores empíricos importantes que devem ser elencados são desejo de 

participar de atividades, ocupação do tempo livre, sonolência, utiliza de meios eletrônicos, 

sabe ler e escrever, prefere ficar sozinho. 

  

Necessidade de autorrealização e autoestima 

 A autorrealização pode ser considerada o último objetivo do desenvolvimento do ser 

humano; é a necessidade de tornar-se naquilo em que se é possível (ATKINSON; MURRAY, 

2008). A autoestima refere-se forma pela qual a pessoa vê a si própria ou ao autorrespeito, 

pois, em nenhuma circunstância, ao menos em situações normais, ninguém pode tirar da 

pessoa (ATKINSON; MURRAY, 2008; BUB; GARCIA, 2010). 

A autorrealização está relacionada à completude. Maslow criou uma lista de atributos 

com as características de pessoas autorrealizadas, como centradas na realidade, centradas em 

problemas, percepção diferente de meios e fins, apreciam a solidão, apreciam relações 

pessoais profundas, apreciam a autonomia, resistem à aculturação, senso de humor não hostil, 

aceitação de si mesmo e dos outros, espontaneidade e simplicidade, sentimento de humildade 

e respeito, forte senso ético, admiração, criativas, inventivas e originais, tendência a 

experiências culminantes (BUB; GARCIA, 2010). 

 A autoestima de uma pessoa influencia em fenômenos diversos, tendo em vista que 

não estar bem consigo mesmo, ou seja, ter dificuldade de manter um relacionamento 

intrapessoal, levará a pessoa a ter um impedimento em formar relacionamentos interpessoais 

calorosos e estreitos (ATKINSON; MURRAY, 2008). 

Destacam-se os indicadores empíricos: desejo de conquista e de vitória, falta de 

autoconfiança, reconhece que é merecedor de amor e felicidade, tem confiança nas suas 

próprias ideias, tem medo de expor ideias,  valoriza-se,  apresenta  depressão, desejo de isolar- 

-se, apresenta tristeza, apresenta desejo de morte. 

 

Necessidade de autoimagem 

A autoimagem refere-se à imagem que a pessoa tem de si mesmo. A autoimagem pode 

ser ameaçada com facilidade por alterações na função ou na aparência física. O impacto como 

condições patológicas ou intervenções cirúrgicas pode ameaçar a imagem corporal de uma 

pessoa (SMELTZER et al., 2009). 

As incapacidades e as deformidades físicas decorrentes do quadro crônico da 

hanseníase contribuem para que os indivíduos portadores apresentem vergonha quanto à 

exposição perante a sociedade (BAIALARDI, 2007). Também, as lesões na pele e mucosas, 
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principalmente na face de indivíduos portadores de leishmaniose tegumentar, podem levar a 

distúrbios da imagem corporal (COLOMBRINI; MARCHIORI; FIGUEIREDO, 2009). 

A Enfermagem deve estimular o paciente na busca de estratégias de enfrentamento, 

como ser otimista a respeito dos resultados, utilizar do suporte social, utilizar de recursos 

espirituais e aceitar a situação (SMELTZER et al., 2009). 

Desta forma, é necessário que a Enfermagem identifique os indicadores empíricos de 

percepção sobre o seu corpo, sentimentos e atitudes relacionados ao corpo, valores que 

contribuem para a autoimagem, raiva, depressão, choro, sentimento de culpa, identificação de 

outros atributos positivos em si mesmo, razões para melhora, fontes de motivação. 

 

2.5.3 Necessidades Psicoespirituais 

As necessidades psicoespirituais são visualizadas no comportamento do homem, este 

sempre tentando interpretar o que vivencia de inexplicável cientificamente, transcendendo e 

ultrapassando as linhas que limitam sua experiência neste mundo (MARQUES; MOREIRA; 

NÓBREGA, 2008). 

 No estudo, adotou-se a denominação de Benedet e Bub (2001): 

religiosidade/espiritualidade. 

 

Necessidade religiosidade/espiritualidade 

A espiritualidade compreende o encadeamento lógico consigo mesmo, com os outros e 

com uma força de vida que é representada por Deus. Tudo isto possibilita que as pessoas 

experimentem a autotranscendência e encontrem o significado da vida. A religiosidade 

compreende o meio de que as pessoas se utilizam para chegar a Deus ou a uma força superior, 

e a religião está relacionada às instituições religiosas necessárias para experimentar a 

sensação espiritual (SMELTZER et al., 2009) 

A espiritualidade pode ser um fator de auxílio para que as pessoas alcancem o 

equilíbrio necessário para manter a saúde e o bem-estar, principalmente ao enfrentar uma 

enfermidade crônica, grave ou terminal. É através das tradições religiosas e crenças espirituais 

que os pacientes e suas famílias encontram conforto e força emocional (POTTER; PERRY, 

2009).  

Alguns fatores podem afetar as necessidades espirituais/religiosas, como a crise, 

quando alguém se vê diante da morte de um ente querido ou quando se vê diante de uma 

doença que ainda não é curável, como o HIV/AIDS e os sistemas de apoio; o indivíduo em 
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crise geralmente está mais susceptível à ajuda e ao apoio; estes podem incluir a família, um 

grupo de amigos, um líder espiritual, colegas de trabalhos e membros de uma congregação.  

Sendo assim, é importante que o enfermeiro reconheça a espiritualidade do cliente, no 

sentido de ouvir suas necessidades, investigar o desejo de prática espiritual acessível ou até 

mesmo solicitar visita de líder espiritual, identificando indicadores empíricos, como angústia, 

necessidade de presença de um líder espiritual, necessidade de praticar atividades religiosas; 

crenças: espirituais, culturais, religiosas; religião. 
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3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA E RESULTADOS 

 

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de uma pesquisa metodológica, com abordagem quanti-qualitativa. Esta 

modalidade de estudo foi escolhida por se tratar do desenvolvimento de novos instrumentos, 

da validação e da avaliação dos métodos de pesquisa (POLIT; BECK, 2011). 

Para o desenvolvimento de instrumentos, é indicado o uso de modelos com métodos 

mistos, atentando que os dados qualitativos e quantitativos irão fornecer uma contribuição no 

tocante à obtenção de diferentes tipos de informações (POLIT; BECK, 2011). 

Esta pesquisa se desenvolveu após a apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

HULW/UFPB, em observância aos aspectos éticos preconizados na Resolução nº 196/96 do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 1996), que fundamenta as pesquisas envolvendo os seres 

humanos e na Resolução COFEN nº 311/2007 (COFEN, 2007), que reformula o código de 

ética dos profissionais de enfermagem, recebendo parecer favorável a sua execução, segundo 

o Protocolo CEP/HULW nº 508/11(Anexo A). 

 

3.2 Local do estudo 

A pesquisa foi realizada na Clínica de Doenças Infectocontagiosas do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba, localizado na cidade de 

João Pessoa, sendo este um hospital de referência na Paraíba para o tratamento de doenças 

infectocontagiosas e acidentes ofídicos, tendo sido considerado pelo Ministério da Saúde, no 

ano de 2009, como referência para o tratamento da Influenza Pandêmica - H1N1. O referido 

hospital tem como principal missão cuidar da saúde, promover o bem-estar e desenvolver 

atividades de ensino e pesquisa para formação dos saberes científicos, da prática do cuidar 

ético, com base no respeito e na dignidade humana. 

A clínica situa-se no 4º andar do hospital e conta atualmente com 33 leitos, 

distribuídos em catorze enfermarias, sendo que três delas são utilizadas como isolamento. As 

enfermarias estão distribuídas por tipo de doença e sexo, considerando prioritariamente as 

doenças, de acordo com a transmissibilidade do agente etiológico.  

Os principais motivos de internação são decorrentes de problemas como hepatites 

virais, dengue, varicela/herpes-zóster, meningites, tétano acidental e neonatal, leishmaniose 

tegumentar e visceral e acidentes ofídicos. A clientela assistida na referida clínica é 

procedente de João Pessoa, cidades do interior do estado da Paraíba e de municípios 

circunvizinhos de outros estados.  
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A equipe de enfermagem da clínica é composta por nove enfermeiros, sendo oito 

assistenciais, uma enfermeira responsável pela gestão da clínica e 24 técnicos de enfermagem, 

no entanto todos são concursados como auxiliares. Quanto aos docentes, há duas professoras 

que atuam na disciplina de Saúde de Adulto e do Idoso, sendo que uma desta também é 

enfermeira assistencial na clínica. 

 

3.2.1 Inserção no local de estudo 

Após a aprovação do projeto de dissertação pelo comitê de ética, inicialmente a 

pesquisadora, visando à sua aproximação com os enfermeiros da clínica e o estabelecimento 

de vínculos acadêmicos e assistenciais no local de estudo, contatou a chefia do Serviço de 

Enfermagem, no mês de dezembro de 2011, para que fosse marcada uma reunião com os 

enfermeiros.  

A reunião, realizada ainda no mês de dezembro, contou com a participação da chefe, 

duas enfermeiras assistenciais da clínica e de duas enfermeiras docentes que atuam na 

disciplina de Saúde do Adulto e do Idoso. Nessa oportunidade, a proposta deste estudo e seus 

objetivos foram apresentados, bem como os resultados de outros trabalhos desenvolvidos na 

referida clínica, para que fosse despertado o interesse em desenvolverem-se instrumentos para 

a documentação do processo de enfermagem. 

A partir desse contato, foram discutidas questões, como a dificuldade da criação de um 

plano de cuidados para a clientela atendida, uma vez que a clínica recebe indivíduos de 

diferentes faixas etárias. Nessa ocasião, foi sugerido pela pesquisadora investigar os registros 

de enfermagem contidos nos prontuários dos pacientes e o livro de ocorrências da clínica, 

com intuito de identificar a faixa etária atendida com maior frequência no serviço, com o 

propósito de delimitar, desse modo, a clientela atendida. No entanto, as enfermeiras 

informaram que a faixa etária é variável, e que existem períodos em que predomina uma 

determinada faixa etária sobre outra, não existindo um valor significativo para estar 

direcionando a faixa etária a ser contemplada nos instrumentos. 

Outra questão discutida foi a operacionalização dos instrumentos, pois, segundo as 

enfermeiras, quanto maior o número de instrumentos, se esses fossem de acordo com a faixa 

etária, menos operacionalizável seria a implementação do processo de enfermagem. 

Foi ainda destacado que geralmente os indivíduos atendidos na clínica 

independentemente da faixa etária apresentam sinais e sintomas praticamente similares, a 

depender da doença, com exceções, como por exemplo, no caso de pacientes portadores de 

meningites, em recém-nascidos e crianças até um ano de idade nas quais, devido à 
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expansibilidade da caixa craniana, poderá haver ausência de sinais de irritação meníngea, o 

que difere de adultos (AGUIAR; RIBEIRO, 2009). Desta maneira, ficou decidido que o 

instrumento iria contemplar todas as faixas etárias, atentando-se para o cuidado de 

enfermagem direcionado a sinais e sintomas.  

Depois, foi solicitada a participação na reunião de equipe de enfermeiros da clínica, 

com o objetivo de apresentar a proposta, como também identificar aliados para o seu 

desenvolvimento. No entanto, foi constatado que os profissionais só se reuniam uma vez por 

ano, no momento em que estariam marcando suas férias. Assim, a pesquisadora, de posse da 

escala de plantões dos enfermeiros da clínica, organizou três momentos no mês de janeiro e 

um no mês de fevereiro de 2012, a fim de apresentar-lhes a proposta. 

Durante os encontros, somente uma enfermeira assistencial, por motivo de suas férias, 

esteve ausente das discussões. Foram discutidos os possíveis entraves que dificultariam o 

desenvolvimento do estudo, como a carência de instrumentos, o pequeno número de 

profissionais e a qualificação dos mesmos. Discutiu-se também acerca da pouca 

relação/interação entre os enfermeiros docentes e as enfermeiras assistenciais, promovendo 

um distanciamento entre a teoria e a prática. 

Outro item levantado foi a utilização do modelo conceitual das Necessidades Humanas 

Básicas e a necessidade de discutirmos isto em um encontro posterior, de maneira que, 

quando os enfermeiros participassem do processo de construção do instrumento de coleta de 

dados, estivessem cientes de sua utilização. Foi sugerido por uma das enfermeiras o contato 

novamente com enfermeira responsável técnica da clínica, a fim de convocar os enfermeiros 

para uma reunião, facilitando a construção socializada do conhecimento por um número maior 

de profissionais.  

Os enfermeiros também colocaram questões como a notificação da clínica realizada 

pelo Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (COREN/PB), uma vez que a 

documentação do processo de enfermagem ocorre de maneira incipiente. Referiram que 

utilizam o processo de enfermagem, mas não de forma sistemática e não o documentam de 

forma correta, diminuindo assim a visibilidade de suas ações. Eles compreendem que existe 

uma cobrança do COREN/PB acerca da implementação do processo de enfermagem, mas que 

o Conselho não fornece uma qualificação direcionada àquela realidade, para que se sintam 

aptos a aplicar a teoria em prática. 
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3.3 Etapas do estudo 

Visando a atender aos objetivos, a pesquisa foi desenvolvida em três etapas, 

demonstradas esquematicamente na Figura 3. 

 

Figura 3 – Mapa conceitual do percurso metodológico da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2012. 
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3.3.1 Primeira etapa: identificação dos indicadores empíricos para a construção do 

instrumento de coleta de dados 

As fases da primeira etapa são demonstradas esquematicamente na Figura 4. 

 

Figura 4 – Mapa conceitual com as fases da primeira etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2012. 

 

Indicadores empíricos são definidos como elementos mais específicos e concretos da 

hierarquia do conhecimento de Enfermagem. Constituem os instrumentos, as condições 

experimentais e os procedimentos que são usados para observar ou medir os conceitos de uma 

teoria, que constituem base da operacionalização dos questionamentos (FAWCET, 2005). 

Os indicadores empíricos foram identificados a partir da Nomenclatura de 

Diagnósticos, Resultados e Intervenções de Enfermagem, desenvolvidos na referida clínica 

por Andrade e Nóbrega (2011), com base no Banco de Termos da Linguagem Especial de 

Enfermagem da clínica, construído por Sobreira (2009). Também foram utilizados, como 

fonte de identificação dos indicadores empíricos, livros, artigos e dissertações, conforme 

solicitação das enfermeiras participantes do estudo, de modo que caracterizassem 

necessidades humanas básicas comuns na realidade da clínica. 

É importante salientar, que durante a construção do Banco de Termos da Linguagem 

Especial de Enfermagem da Clínica de Doenças Infectocontagiosas foram identificados 327 
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termos, e estes foram distribuídos nos sete eixos da CIPE
®
, fornecendo subsídios para a 

construção da nomenclatura da clínica de doenças infectocontagiosas. 

Considerando as especificidades do estudo, será elucidado o processo de identificação 

dos indicadores empíricos através da Nomenclatura de Diagnósticos, Resultados e 

Intervenções de Enfermagem da Clínica de Doenças Infectocontagiosas, tendo em vista que 

os termos extraídos da literatura estão contextualizados no tópico - necessidades humanas 

básicas no cliente portador de doenças infectocontagiosas, do referencial teórico. 

Para a identificação dos indicadores empíricos (em destaque), foram selecionados 

termos que representassem foco do cuidado de enfermagem, apresentados de acordo com as 

Necessidades Humanas Básicas. 

As psicobiológicas englobam as necessidades de oxigenação, hidratação, nutrição, 

eliminação, sono e repouso; atividade física, mecânica corporal, motilidade e locomoção; 

sexualidade, cuidado corporal, integridade cutaneomucosa; regulação: térmica, neurológica, 

imunológica, vascular; percepção dolorosa e terapêutica (ANDRADE; NÓBREGA, 2011). 

A necessidade de oxigenação é representada pelas intervenções de enfermagem: 

monitorar padrão respiratório (respiração superficial ou profunda, eupneia, dispneia, 

taquipneia, bradipneia, apneia, ortopneia), monitorar expectoração (expectoração), auscultar 

sons respiratórios (murmúrios vesiculares, ruídos adventícios), avaliar sinais de cianose 

(cianose) e identificar fatores que alteram a respiração (deformidade torácica, dor torácica). 

A necessidade de hidratação é representada pelas intervenções de enfermagem: 

identificar fatores de risco para alterações no volume de líquidos (febre, aumento da 

temperatura, vômitos, diarreia, perdas sanguíneas), monitorar exames laboratoriais (exames 

laboratoriais), registrar grau do edema (edema), avaliar hidratação das mucosas (umidade das 

mucosas), avaliar turgor e hidratação cutânea (elasticidade diminuída, turgor diminuído, pele 

ressecada), avaliar fontanelas (fontanela: deprimida, abaulada). 

A necessidade de nutrição é representada pelas intervenções de enfermagem: orientar 

o cliente quanto aos hábitos alimentares (hábitos alimentares, intolerâncias alimentares, 

preferências alimentares), averiguar se existe lesão na cavidade oral (lesão na cavidade oral), 

orientar quanto à higiene da cavidade oral (cáries, falhas dentárias, dentaduras), pesar o 

cliente diariamente (peso), auscultar ruídos hidroaéreos (ruídos hidroaéreos hipoativos, 

hiperativos e normais). 

A necessidade de eliminação é representada pelas intervenções de enfermagem: 

identificar fatores que possam contribuir para a constipação (constipação), monitorar as 

eliminações intestinais (acolia, hipocolia, melena, enterroragia, presença de muco; aspectos 
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das fezes: coloração, consistência, frequência de eliminação, odor, volume), monitorar a 

eliminação urinária quanto à coloração, à frequência e ao débito urinário (poliúria, polaciúria, 

nictúria, oligúria, anúria, colúria, hematúria), monitorar as características do vômito 

(vômito). 

As necessidades de sono e repouso são representadas pelas intervenções de 

enfermagem: evitar a utilização de alimentos e medicamentos que possam influenciar o sono 

(utilização de medicamentos auxiliares do sono, utilização de medicamentos inibidores do 

sono, hábitos alimentares), investigar os fatores ambientais que dificultam o sono e repouso 

(mudanças no ambiente que interferem o sono: luminosidade, barulho, tamanho da cama, 

costumes), promover medidas que proporcionem sono e repouso (sono satisfatório ou 

prejudicado). 

As necessidades de mecânica corporal, motilidade e locomoção são representadas 

pelas intervenções de enfermagem: avaliar o progresso do cliente na deambulação (deambula, 

não deambula, deambula com ajuda), investigar complicações devido à mobilidade 

prejudicada (atrofia muscular), evitar estímulos táteis, luminosos ou sonoros ao cliente 

(estímulos a crises convulsivas), orientar quanto à movimentação, mesmo que seja de maneira 

passiva (restrição ao leito, restrição de movimentos; movimento corporal: reduzido, 

aumentado, normal, com auxílio). 

A necessidade de sexualidade é representada pelas intervenções de enfermagem: 

estimular quanto à atividade sexual de maneira segura (utilização de métodos contraceptivos, 

doenças sexualmente transmissíveis), identificar fatores relacionados a alterações na 

sexualidade (alteração na libido, utilização de medicamentos indutores de apetite sexual, 

problemas relacionados ao uso de álcool, impotência, ejaculação precoce, anorgasmia). 

A necessidade de cuidado corporal é representada pelas intervenções de enfermagem: 

avaliar habilidades e capacidades para o autocuidado (dependência do autocuidado: parcial, 

total, para alimentar-se, arrumar-se, banhar-se), inspecionar a cavidade oral (higiene oral: 

prejudicada, preservada, cáries, falhas dentárias, uso de próteses), orientar quanto à higiene 

íntima (higiene íntima), orientar quanto à lavagem do couro cabeludo (couro cabeludo: 

alopecia, pediculose, seborreia, caspas), estabelecer, junto com o cliente, horário e rotina do 

banhar-se e vestir-se (higiene corporal, quantidade de banhos diários). 

A necessidade de integridade cutaneomucosa é representada pelas intervenções de 

enfermagem: avaliar características da drenagem da ferida (características do exsudato: 

quantidade, cor, odor), avaliar coloração da pele (icterícia, manchas hipercrômicas e 

hipocrômicas), identificar se há lesões na pele (presença de lesões), avaliar evolução das 
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lesões (polimorfismo das lesões: mácula, pápula, vesícula, pústula, crosta), avaliar o nível de 

alopecia no local das lesões (alopecia nas lesões), investigar sensibilidade térmica, dolorosa e 

tátil nas lesões (sensibilidade das lesões: térmica, dolorosa e tátil), avaliar áreas de pressão 

(áreas que sofrem pressão), avaliar evolução da ferida (úlcera por pressão, classificação da 

úlcera por pressão, cicatrização das feridas), avaliar hidratação da pele (hidratação e turgor 

da pele). 

A necessidade de regulação térmica é representada pelas intervenções de enfermagem: 

monitorar temperatura corporal (temperatura axilar: diminuída, aumentada, normal; pirexia 

ou febre, hipertermia, hipotermia), ensinar ao cliente sinais de alerta da temperatura corporal 

diminuída (pele fria). 

A necessidade de regulação vascular é representada pelas intervenções de 

enfermagem: avaliar a fonética das bulhas (bulhas cardíacas: normofonéticas, hipofonéticas, 

hiperfonéticas), avaliar o ritmo cardíaco (ritmo cardíaco regular, irregular), avaliar pressão 

arterial do cliente (pressão arterial: normal, aumentada, diminuída), inspecionar pele quanto 

à palidez e cianose (pele fria, cianose), realizar prova do laço (prova do laço: positiva, 

negativa), monitorar pulsos periféricos (perfusão periférica; pulso: filiforme, cheio, 

aumentado, normal, diminuído; pulsos periféricos palpáveis), identificar causa da hemorragia 

(hemorragia), observar aspecto, local e duração do sangramento (gengivorragia, epistaxe, 

hematêmese, hematúria, sangramento), observar se há sinais de hemorragia (equimoses, 

hematomas, petéquias). 

A necessidade de regulação neurológica é representada pelas intervenções de 

enfermagem: avaliar reflexos (alteração nos reflexos), monitorar alterações no nível de 

consciência (nível de consciência; pupilas isocóricas, anisocóricas, midríase, miose), avaliar 

função cognitiva (memória: dia da semana, idade, endereço, dia, mês e ano do nascimento), 

monitorar sinais meníngeos (sinais de irritação meníngea: sinal de Kerning, sinal de 

Brudzinski, rigidez de nuca, fotofobia). 

A necessidade de regulação imunológica é representada pelas intervenções de 

enfermagem: orientar quanto aos efeitos colaterais da vacinação (efeitos colaterais 

decorrentes da vacinação), verificar o cartão de vacina do cliente (cartão de vacina: 

atualizado, desatualizado), avaliar os locais e a inserção de cateteres quanto a presença de 

hiperemia (sinais flogísticos na inserção de cateteres), orientar o cliente e seus familiares 

quanto ao modo de transmissão de infecções endógenas e exógenas (modo de transmissão de 

doenças). 
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A necessidade de percepção dolorosa é representada pelas intervenções de 

enfermagem: avaliar a dor quanto à frequência, à localização e à duração (dor: localização, 

intensidade e frequência), ensinar medidas não farmacológicas para o alívio da dor (medidas 

não farmacológicas para o alívio da dor), verificar os sinais subjetivos da dor (expressões 

faciais relacionadas à dor, expressões corporais relacionadas à dor), identificar, junto ao 

cliente, os fatores que aliviam a dor (fatores que aliviam), orientar o cliente quanto ao 

repouso, para não estimular contrações musculares ou articulares (mialgia, artralgia). 

A necessidade de terapêutica é representada pelas intervenções de enfermagem: 

orientar o cliente acerca dos efeitos colaterais devido ao regime terapêutico (efeitos colaterais, 

efeitos adversos), identificar fatores que dificultam a aceitação do regime terapêutico (reações 

alérgicas, restrições financeiras, conhecimento sobre ação do medicamento). 

As psicossociais englobam as necessidades de comunicação e educação para a saúde 

(ANDRADE; NÓBREGA, 2011). 

A necessidade de comunicação é representada pelas intervenções de enfermagem: 

identificar fatores que interferem na comunicação (afasia, disartria, gagueira, traqueostomia, 

interação com as pessoas, uso da linguagem verbal, uso da linguagem não verbal), monitorar 

o nível de orientação (respostas desconexas, nível de compreensão), usar estratégias para 

melhorar a comunicação (habilidades para ler, habilidades para escrever). 

A necessidade de educação à saúde é representada pelas intervenções de enfermagem: 

investigar o conhecimento existente sobre saúde (conhecimento sobre o problema de saúde, 

conhecimento sobre o tratamento), ouvir o cliente (nível de compreensão). 

As psicoespirituais englobam a necessidade de religiosidade/espiritualidade 

(ANDRADE; NÓBREGA, 2011). 

A necessidade religiosidade/espiritualidade é representada pelas intervenções de 

enfermagem: solicitar a visita de líder espiritual (necessidade de presença de líder espiritual), 

investigar o desejo de prática espiritual acessível (necessidade de praticar atividades 

religiosas). 

Desta forma, com a utilização da literatura e da nomenclatura da clínica de doenças 

infectocontagiosas, foram identificados 301 indicadores empíricos, sendo que 210 são 

indicadores das necessidades psicobiológicas; 86, das necessidades psicossociais, e 5, 

indicadores referiam-se às necessidades psicoespirituais, os quais são apresentados no Quadro 

2. 
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Quadro 2 – Relação dos indicadores empíricos das necessidades humanas básicas 

encontradas em pacientes hospitalizados na clínica de doenças infectocontagiosas.  

Necessidades Humanas Básicas Indicadores Empíricos 

Necessidades Psicobiológicas 

Oxigenação 

(n = 18) 

Respiração superficial ou profunda; 

respiração laboriosa, eupneia, dispneia, 

ortopneia, taquipneia, bradipneia, apneia; 

expansibilidade torácica: unilateral ou 

bilateral; frêmito toracovocal: presente ou 

ausente; expectoração: espessa, fluida, 

purulenta, hemóptica; tosse: produtiva ou 

seca; murmúrios vesiculares: presentes, 

ausentes ou diminuídos; ruídos adventícios: 

roncos, sibilos, creptantes e subcreptantes; 

cianose, deformidades torácicas, dor torácica; 

utilização de fumo. 

Hidratação e regulação eletrolítica 

(n = 17) 

Fontanela: deprimida ou abaulada; edema, 

ascite, pele ressecada, elasticidade diminuída, 

turgor diminuído, febre, umidade das 

mucosas, sede, diminuição da reserva salivar, 

aumento da temperatura, exames laboratoriais 

alterados, anúria, oligúria, vômitos, diarreia, 

perdas sanguíneas. 

Nutrição 

(n = 25) 

Anorexia, náuseas, vômitos, dor abdominal, 

dispepsia, disfagia, dificuldade de sucção; 

apetite: diminuído ou aumentado; lesão na 

cavidade oral, cáries, peso, altura, 

circunferência abdominal, hábitos 

alimentares, intolerâncias alimentares, 

preferências alimentares, distensão 

abdominal, pirose, dentaduras, falhas 

dentárias; abdômen: plano, distendido, 

volumoso, globoso; ruídos hidroaéreos: 

hipoativos, hiperativos, normais; abdômen: 

maciço, submaciço, timpânico; 

hepatomegalia, esplenomegalia. 

Eliminação 

(n = 25) 

Distensão abdominal, micção espontânea, 

incontinência urinária, retenção urinária, 

poliúria, polaciúria, nictúria, oligúria, anúria, 

prurido, corrimento, colúria, disúria, 

hematúria, diarreia, constipação, acolia, 

hipocolia, melena, enterorragia, presença de 

muco, incontinência fecal, flatulência; 

aspectos das fezes: coloração, consistência, 

frequência de eliminação, odor, volume; 

vômito. 

Sono e repouso 

(n = 9) 

Fadiga, sonolência, insônia, cansaço, sono 

satisfatório ou prejudicado, utilização de 

medicamentos auxiliares do sono, utilização 
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Necessidades Humanas Básicas Indicadores Empíricos 

de medicamentos inibidores do sono, hábitos 

alimentares; mudanças no ambiente que 

interferem o sono: luminosidade, barulho, 

tamanho da cama, costumes. 

Sexualidade 

(n = 11) 

Vida sexual ativa, utilização de métodos 

contraceptivos, alteração na libido, 

relacionamento homossexual, relacionamento 

heterossexual, utilização de medicamentos 

indutores de apetite sexual, presença de 

doenças sexualmente transmissíveis, 

problemas relacionados ao uso de álcool, 

impotência, ejaculação precoce, anorgasmia. 

Locomoção, mecânica corporal e motilidade 

(n = 18) 

Fadiga, restrição ao leito, deambula, não 

deambula, deambula com ajuda, restrição de 

movimentos, estímulos a crises convulsivas, 

alteração no nível de consciência, sinais de 

comprometimento meníngeo, opistótomo, 

trismo, riso sardônico; movimento corporal: 

reduzido, aumentado, normal ou com auxílio; 

atrofia muscular, força motora normal, 

paresia, parestesia, paralisia. 

Cuidado corporal 

(n = 6) 

 

Dependência do autocuidado: parcial, total, 

para alimentar-se, arrumar-se, banhar-se; 

higiene oral: preservada, prejudicada, cáries, 

falhas dentárias, uso de próteses; higiene 

corporal, higiene íntima, quantidade de 

banhos diários; couro cabeludo: alopecia, 

pediculose, seborreia, caspas. 

Integridade cutaneomucosa 

(n = 17) 

Presença de lesões; polimorfismo das lesões: 

mácula, pápula, vesícula, pústula, crosta; 

alopecia nas lesões, hidratação e turgor da 

pele, prurido, icterícia; sensibilidade das 

lesões: térmica, dolorosa, tátil; parestesias; 

manchas: hipocrômicas, hipercrômicas; áreas 

que sofrem pressão, úlcera por pressão, 

classificação da úlcera por pressão; 

características do exsudato: quantidade, cor, 

odor; cicatrização das feridas; complicações 

da cicatrização: hemorragia, deiscência, 

evisceração, fístula; equimoses, hematomas. 

Regulação térmica 

(n = 8) 

Calafrios; pele: quente, pele fria; sudorese; 

temperatura axilar: aumentada, diminuída, 

normal; pirexia ou febre; hipertermia, 

hipotermia. 

Regulação neurológica 

(n = 15) 

Nível de consciência; pupilas: isocórias, 

anisocóricas, midríase, miose; memória: dia 

da semana, idade, endereço, dia, mês e ano do 

nascimento; confusão mental, delírio, 

desorientação, ansiedade, força motora 
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Necessidades Humanas Básicas Indicadores Empíricos 

normal, paresia, parestesia, crises 

convulsivas, descerebração, decorticação, 

alteração nos reflexos; sinais de irritação 

meníngea: sinal de Kerning, sinal de 

Brudzinski, rigidez de nuca, fotofobia. 

Regulação imunológica 

(n = 6) 

Efeitos colaterais decorrentes da vacinação, 

cartão de vacina (atualizado ou 

desatualizado), modo de transmissão da 

doença, sinais flogísticos na inserção de 

cateteres, imunidade deficiente, presença de 

doenças crônicas. 

Regulação vascular 

(n = 19) 

Pressão arterial: normal, aumentada, 

diminuída; pulso: filiforme, cheio, 

aumentado, normal, diminuído; pulsos 

periféricos palpáveis, bulhas cardíacas: 

normofonéticas, hipofonéticas, 

hiperfonéticas; ritmo cardíaco: regular, 

irregular; gengivorragia, epistaxe, equimoses, 

hematomas, petéquias, amenorreia, 

hematêmese, hematúria, hemorragia, 

sangramento; prova do laço: positiva, 

negativa; perfusão periférica, cianose, pele 

fria. 

Percepção dolorosa 

(n = 8) 

Dor: localização, intensidade, frequência; 

fatores que aliviam, expressões faciais 

relacionadas à dor, expressões corporais 

relacionadas à dor, decréscimo na 

sensibilidade à dor, aumento na sensibilidade 

à dor, mialgia, artralgia, medidas não 

farmacológicas para o alívio da dor. 

Segurança física e ambiente 

(n = 17) 

Hábito de comer alimentos crus, hábito de 

higienizar as mãos, hábito de higienização 

dos alimentos, condições de higiene do lar, 

quantas pessoas vivem na casa, utilização de 

máscaras cirúrgicas para o transporte, água 

tratada, coleta de lixo, destino do lixo, 

presença de animais domésticos, utilização de 

contenções; deambula: com auxílio, sozinho; 

disfunção da bexiga, hipotensão postural, 

prejuízo sensorial; utilização de fumo: 

quantos cigarros ao dia, desde quando fuma; 

etilismo: quantos mililitros ao dia, desde 

quando consome. 

Terapêutica 

(n = 8) 

Reações alérgicas, efeitos colaterais, efeitos 

adversos, restrições financeiras;, 

automedicação, medicamentos que são mais 

utilizados, utilização de medicamentos sem 

prescrição médica, conhecimento sobre ação 

do medicamento. 
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Necessidades Humanas Básicas Indicadores Empíricos 

Necessidades Psicossociais 

Comunicação 

(n = 13) 

Habilidade para ler, habilidade para escrever, 

afasia, disartria, gagueira, traqueostomia, 

expressão facial, expressão corporal, 

interação com as pessoas, uso da linguagem 

verbal, uso da linguagem não verbal; 

respostas desconexas, nível de compreensão. 

Aprendizagem (educação à saúde) 

(n = 9) 

Nível de escolaridade, habilidade para ler, 

habilidade para escrever, nível de 

compreensão, conhecimento sobre o 

problema de saúde, conhecimento sobre o 

tratamento, situações que interferem no 

tratamento, o que a família sabe sobre o 

problema de saúde; experiências anteriores: 

doenças, tratamentos. 

Sociabilidade 

(n = 21) 

Isolamento social; vive: sozinho, familiares, 

amigos; participação de atividades na 

comunidade, quem mais auxilia no seu 

tratamento, recebe visitas no hospital, 

angústia, ansiedade, apatia, agitação, 

agressividade, choro, depressão, fobias, 

frustração, inconstância no equilíbrio do 

humor, irritabilidade, manifestações de 

carência afetiva, medo, solidão, 

conhecimento sobre o modo de transmissão 

da doença, conhecimento dos familiares sobre 

o modo de transmissão da doença. 

Recreação e lazer 

(n = 6) 

Desejo de participar de atividades, ocupação 

do tempo livre, sonolência, utiliza de meios 

eletrônicos, sabe ler e escrever, prefere ficar 

sozinho. 

Autorrealização e autoestima 

(n = 10) 

Desejo de conquista e de vitória, falta de 

autoconfiança, reconhece que é merecedor de 

amor e felicidade, tem confiança nas suas 

próprias ideias, tem medo de expor ideias, 

valoriza-se, apresenta depressão, desejo de 

isolar-se,apresenta tristeza, apresenta desejo 

de morte. 

Autoimagem 

(n = 10) 

Percepção sobre o seu corpo, sentimentos e 

atitudes relacionados ao corpo, valores que 

contribuem para a autoimagem, raiva, 

depressão, choro, sentimento de culpa, 

identificação de outros atributos positivos em 

si mesmo, razões para melhora, fontes de 

motivação. 

Necessidades Psicoespirituais 

Religiosidade/espiritualidade 

(n = 5) 

Angústia, necessidade de presença de um 

líder espiritual, necessidade de praticar 

atividades religiosas; crenças: espirituais, 
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Necessidades Humanas Básicas Indicadores Empíricos 

culturais, religiosas; religião. 
Fonte – Pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2012. 

 

3.3.2 Segunda etapa: validação dos indicadores empíricos para a construção do 

instrumento de coleta de dados 

As fases da segunda etapa são demonstradas esquematicamente na Figura 5. 

 

Figura 5 – Mapa conceitual com as fases da segunda etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2012. 

 

Após a apresentação do projeto e a identificação dos indicadores empíricos, as 

enfermeiras assistenciais e docentes solicitaram uma discussão sobre o modelo conceitual das 

Necessidades Humanas Básicas de Horta, relacionando-o à construção do instrumento e ao 

levantamento dos indicadores empíricos do paciente hospitalizado na Clínica de Doenças 

Infectocontagiosas.  

Houve tentativas de unificar o grupo, facilitando a construção do conhecimento 

socializado, no entanto algumas enfermeiras só se dispuseram a participar do estudo em seus 
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plantões, alegando não terem tempo disponível. Desta maneira, foram realizados quatro 

encontros, agendados previamente de acordo com a escala de plantão dos enfermeiros, 

ocorridos durante o mês de fevereiro de 2012. 

Durante os encontros, somente duas enfermeiras estiveram ausentes, uma por motivo 

de férias e outra por afastamento, devido ao processo de adoecimento de um familiar. Em 

todos os encontros, foi realizada uma avaliação diagnóstica, identificando o conhecimento 

prévio que os enfermeiros tinham acerca do modelo conceitual das Necessidades Humanas 

Básicas, como também, o porquê da utilização do mesmo no hospital.  

Enfatizou-se o modelo conceitual de Horta no tocante à sua aplicabilidade no contexto 

brasileiro, sua representatividade nos currículos de enfermagem e sua construção por uma 

enfermeira brasileira, além da aplicação de seus conceitos de acordo com a filosofia do 

serviço e com as características dos usuários que o serviço atende.   

Discutiu-se ainda, quanto a biografia de Wanda Horta, local de nascimento, formação, 

atuação assistencial, atuação na docência e o seu falecimento, o que pode ser a justificativa 

para algumas lacunas deixadas no modelo, como também, a visibilidade da enfermagem antes 

do desenvolvimento das teorias de enfermagem e após o desenvolvimento, de acordo com a 

visão de Horta, bem como seus primeiros questionamentos e suas publicações acerca dos 

estudos desenvolvidos.  

Observou-se a influência das leis gerais (lei do equilíbrio, lei da adaptação e lei do 

holismo), associando-as ao contexto da clínica, como por exemplo, se a lei do equilíbrio preza 

que todo universo se mantém por processos de equilíbrios interno. Foi colocada a situação de 

um paciente que desenvolvia um choque hipovolêmico, apresentando como resposta reflexa o 

desenvolvimento de taquicardia precoce, tendo em vista a manutenção do equilíbrio interno; 

quanto à lei da adaptação, que versa que todos os seres do universo interagem com seu meio 

externo buscando formas de manter o equilíbrio, foi colocado o exemplo dos próprios 

enfermeiros enquanto cuidadores na Clínica de Doenças Infectocontagiosas, uma vez que eles 

adquiriram uma imunidade diferente de uma pessoa que não atuaria neste setor; no sentido de 

manter um equilíbrio com o meio externo, foi compreendida então a atuação da enfermagem 

no equilíbrio e desequilíbrio gerado de acordo com as trocas de energias, sejam estas internas 

ou externas; já de acordo com a lei do holismo, discutiu-se a visualização de qualquer parte do 

corpo e do ser humano como um todo, não sendo este visualizado como mera soma entre as 

partes.   

Finalizando a discussão, apresentou-se a influência sofrida por Horta acerca da teoria 

da motivação de Maslow e dos níveis de vida psíquica de Mohana. Neste sentido, explicou-se 
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a hierarquização das necessidades, bem como sua busca em nível superior, no sentido de 

atingir uma motivação, quanto à escolha de Horta em organizar seu modelo conceitual das 

Necessidades Humanas Básicas de acordo com os níveis de vida psíquica de Mohana, 

acreditando-se, de acordo com a literatura, como citam Bub e Garcia (2010), que foi pela 

utilização das necessidades psicoespirituais, pois o ser humano necessita manter um vínculo 

com um ser que ele considere como supremo. Assim, foram colocadas as necessidades 

psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais, cada uma com seu subgrupo de 

necessidades, de acordo com a organização na nomenclatura de diagnósticos, resultados e 

intervenções da Clínica de Doenças Infectocontagiosas e de acordo com a proposta deste 

estudo, tendo em vista a evolução do conhecimento científico, associando-as aos problemas 

do contexto da clínica, visando à organização dos indicadores empíricos em sinais e sintomas 

que configurem as patologias. 

Os enfermeiros passaram a compreender o porquê da organização dos instrumentos 

por necessidade humana básica, já que a prática/assistência deve estar pautada em um modelo 

teórico, e visualizaram a diferença da prática do profissional de medicina que, naquela 

realidade, organiza o instrumento de admissão médica de acordo com os sistemas corporais. 

Nos encontros realizados, foi colocada pelos enfermeiros a simplicidade do modelo 

conceitual de Horta em relação a outros modelos e teorias de enfermagem. Correlacionaram 

as doenças mais comuns na clínica com as necessidades humanas básicas que são afetadas por 

estas, como por exemplo, a leptospirose que compromete a necessidade de oxigenação, pois, 

mesmo o pulmão não sendo um órgão alvo para a Leptospira, os fatores de coagulação 

sanguínea estão comprometidos, principalmente a vitamina K, sintetizada pelo fígado, assim 

como evidenciado por Veronesi e Focaccia (2010), que demonstram as principais 

manifestações em 115 casos, evidenciando o sangramento pulmonar com 13% de 

representatividade.  

Também foi discutida a questão do desequilíbrio das necessidades, visualizando tal 

fato não como o processo de adoecimento, mas como algo que afeta o bem-estar, pois nem 

sempre o ser humano está acometido por uma doença, considerando o conceito saúde e 

doença em seu aspecto ampliado.  

Discutiu-se também acerca do estigma gerado com o paciente que está internado na 

Clínica de Doenças Infectocontagiosas, gerando uma necessidade de sociabilidade, uma vez 

que existem profissionais de saúde que se negam a assistir um paciente quando o mesmo se 

encontra no isolamento.  
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Os enfermeiros pontuaram também as necessidades de aprendizagem, pois observa-se 

que o estigma vem da falta de conhecimento que as pessoas têm acerca do modo de 

transmissão ou do período de transmissibilidade das doenças, gerando a necessidade de 

sociabilidade ou de recreação e lazer, pois, muitas vezes, ou na clínica ou em nível de 

instituição, as pessoas não querem manter o contato com o usuário hospitalizado na Clínica de 

Doenças Infectocontagiosas, não reconhecendo que existem pacientes que são portadores de 

doenças apenas infecciosas e não contagiosas. 

A necessidade de religiosidade/espiritualidade também foi enfatizada: os enfermeiros 

colocaram a dificuldade da atuação em reconhecer ou intervir, pois, às vezes, há uma carência 

do próprio profissional, e o mesmo não se sente seguro para estar auxiliando o paciente, ou 

até mesmo não reconhece esta necessidade. Outra dificuldade está em remeter a 

religiosidade/espiritualidade sempre à religião. Discutiu-se, então, acerca da doação de órgãos 

e de sangue, a dificuldade que o profissional de saúde enfrenta quando uma destas não é 

permitida a alguma pessoa ou familiar que segue determinada religião. 

As docentes que atuam na clínica por meio da disciplina Saúde do Adulto e do Idoso 

também participaram dos encontros. Cumpre assinalar que essas docentes já haviam 

participado do primeiro encontro junto à chefia, tendo conhecimento do projeto e 

consequentemente da proposta a ser desenvolvida. E, no tocante à discussão socializada 

acerca do modelo conceitual de Horta, as mesmas não apresentaram dificuldade, uma vez que 

tal assunto é bem trabalhado na academia. No entanto, foi realizada a discussão, 

contextualizando o modelo com a clínica, assim como com os enfermeiros assistenciais, como 

também apresentadas algumas modificações que a proposta da dissertação havia sofrido 

devido às necessidades do serviço. 

Após o levantamento dos indicadores empíricos, construiu-se um instrumento 

(Apêndice C), organizando-os de acordo com as Necessidades Humanas Básicas, distribuídos 

de maneira a apresentar as definições das Necessidades Humanas Básicas mais 

frequentemente afetadas nos pacientes hospitalizados na Clínica de Doenças 

Infectocontagiosas, dispostos em uma escala tipo Likert de dois pontos.  

Como alguns indicadores empíricos estavam presentes em mais de uma necessidade, 

então foi explicada aos participantes da pesquisa a importância de verificar o conceito de cada 

indicador, correspondendo ao conceito da necessidade e à realidade da clínica, para realizar a 

escolha de quais indicadores seriam contemplados em cada necessidade.  

Em respeito aos princípios éticos, os enfermeiros assistenciais e docentes foram 

convidados a participar da pesquisa, sendo garantido ainda o sigilo que assegura a privacidade 
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quanto aos dados confidenciais envolvidos, bem como em devolver-lhes os resultados de 

maneira a transformar os dados em um instrumento utilizável na assistência de enfermagem 

durante a coleta de dados. Assim, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice A) pelos participantes, ressaltando que, se durante o 

desenvolvimento, por algum motivo, houvesse impossibilidade de continuar participando, 

seria garantida a todos a possibilidade de sair a qualquer momento.  

Ainda, para facilitar e tornar compreensível as formas de preenchimento do 

instrumento, foi anexada a ele uma Carta de Esclarecimento (Apêndice B). 

A seguir, foram distribuídos os instrumentos entre os enfermeiros e os docentes que 

atuam na clínica, a fim de que fossem confirmados os indicadores empíricos relevantes para a 

construção do instrumento de coleta de dados. Foi solicitado aos profissionais participantes da 

pesquisa que assinalassem o indicador como relevante ou não relevante para constar no 

instrumento. Foi disponibilizado um espaço livre, designado para sugestões, com o intuito de 

possibilitar o direito a acréscimo de algum indicador ou comentário acerca dos mesmos, caso 

os membros participantes julgassem necessário. Foram entregues nove instrumentos de 

validação, os quais constituíram a amostra participante nesta etapa da pesquisa como mostra a 

Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Dados demográficos dos participantes do processo de validação dos indicadores 

empíricos para a construção do instrumento de coleta de dados. João Pessoa-PB, 2012. 

Características demográficas n f (%) 

SEXO 

Feminino  08 90,0 

Masculino 01 10,0 

IDADE 

20 – 30 anos 01 10,0 

31 – 40 anos 02 20,0 

41 – 50 anos 01 10,0 

Mais de 51 anos 05 60,0 

NÍVEL DE EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Graduação 02 20,0 

Especialização 05 60,0 

Mestrado 02 20,0 

ANOS DE EXPERIÊNCIA COMO ENFERMEIRO 

11 – 15 anos 03 30,0 

21 – 25 anos 01 10,0 

Mais de 26 anos 05 60,0 

ANOS DE EXPERIÊNCIA NA CLÍNICA DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS 

1 – 5 anos 01 10,0 

6 – 10 anos 04 50,0 
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Características demográficas n f (%) 

11 – 15 anos 01 10,0 

16 – 20 anos 01 10,0 

Mais de 26 anos 02 20,0 

POSIÇÃO NA ENFERMAGEM 

Enfermeiro assistencial 07 80,0 

Enfermeiro docente 01 10,0 

Enfermeiro docente e assistencial 01 10,0 
Fonte - Pesquisa direta. João Pessoa – PB, 2012. 

  

A Tabela 1 demonstra que grande parte dos enfermeiros apresenta idade maior que 51 

anos e mais de 26 anos de experiência profissional. Tal fato pode explicar a proximidade da 

aposentadoria que alguns enfermeiros relataram, sendo este um indicador importante para a 

não realização do processo de enfermagem; também a falta de interesse quanto a uma 

qualificação, pois os mesmos referiram o fim da carreira enquanto profissional de 

enfermagem e a dificuldade de vivenciar e implementar “o novo”. No entanto, as 

transformações da contemporaneidade exigem que os profissionais, sobretudo os enfermeiros, 

sejam dinâmicos, criativos e estratégicos, na busca de soluções, adaptando-se às mais diversas 

situações, com o objetivo de oferecer um cuidado de maior qualidade.  

Os instrumentos preenchidos foram conferidos quanto ao completo preenchimento e 

foram classificados por ordem de recebimento para inclusão e construção do banco de dados 

no Excel for Windows, cujos indicadores classificados como relevantes receberam peso 1, e os 

não relevantes, peso 0. Os indicadores foram analisados, e os que possuíram índice de 

concordância igual ou maior que 0,80 foram listados para serem incluídos na primeira versão 

do instrumento de coleta de dados da clínica de doenças infectocontagiosas, conforme o 

Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Relação dos indicadores empíricos que alcançaram o índice de concordância ≥ 

0,80, segundo enfermeiros assistenciais e docentes da clínica de doenças infectocontagiosas.  

Necessidades Humanas Básicas Indicadores Empíricos 

Necessidades Psicobiológicas 

Oxigenação 

(n = 13) 

Apneia, bradipneia, cianose, dispneia, dor 

torácica, eupneia; expectoração: espessa, 

fluida, purulenta, hemóptica; murmúrios 

vesiculares: presentes, ausentes, diminuídos; 

ortopneia; respiração: superficial, profunda; 

ruídos adventícios: roncos, sibilos, creptantes, 

subcreptantes; taquipneia; tosse: produtiva, 

seca. 
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Necessidades Humanas Básicas Indicadores Empíricos 

Hidratação e regulação eletrolítica 

(n = 14) 

Anúria, ascite, aumento da temperatura, 

diarreia, edema, elasticidade diminuída, 

exames laboratoriais alterados, febre; 

fontanela: deprimida, abaulada; oligúria, 

perdas sanguíneas, turgor diminuído, 

umidade das mucosas, vômito. 

Nutrição 

(n = 22) 

Abdômen: maciço, submaciço, timpânico; 

abdômen: plano, distendido, volumoso, 

globoso; altura, anorexia; apetite: diminuído, 

aumentado; cáries, dentaduras, dificuldade de 

sucção, disfagia, distensão abdominal, dor 

abdominal, esplenomegalia, falhas dentárias, 

hábitos alimentares, hepatomegalia, 

intolerâncias alimentares, lesão na cavidade 

oral, náuseas, peso, pirose, preferências 

alimentares, vômitos. 

Eliminação 

(n = 18) 

Acolia, anúria; aspectos das fezes: coloração, 

consistência, frequência de eliminação, odor, 

volume; colúria, constipação, diarreia, 

disúria, enterorragia, flatulência, hematúria, 

incontinência fecal, incontinência urinária, 

melena, micção espontânea, oligúria, poliúria, 

retenção urinária, vômito. 

Sono e repouso 

(n = 7) 

Cansaço, fadiga, insônia; mudanças no 

ambiente que interferem no sono: 

luminosidade, barulho, tamanho da cama, 

costumes; sono satisfatório, sonolência, 

utilização de medicamentos auxiliares do 

sono. 

Sexualidade 

(n = 6) 

Presença de doenças sexualmente 

transmissíveis, problemas relacionados ao 

uso de álcool, relacionamento heterossexual, 

relacionamento homossexual, utilização de 

métodos contraceptivos, vida sexual ativa. 

Locomoção, mecânica corporal e motilidade 

(n = 17) 

Alteração no nível de consciência, atrofia 

muscular, deambula, deambula com ajuda, 

fadiga, força motora normal; movimento 

corporal: reduzido, aumentado, normal, com 

auxílio; não deambula, opistótomo, paralisia, 

paresia, parestesia, restrição ao leito, restrição 

de movimentos, riso sardônico; sinais de 

comprometimento meníngeo: sinal de 

kerning, sinal de brudzinski, rigidez de nuca, 

fotofobia; trismo. 

Cuidado corporal 

(n = 6) 

 

Couro cabeludo: alopecia, pediculose, 

seborreia, caspas; dependência do 

autocuidado: parcial, total, para alimentar-se, 

arrumar-se, banhar-se; higiene corporal; 

higiene íntima; higiene oral: preservada, 
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Necessidades Humanas Básicas Indicadores Empíricos 

prejudicada, cáries, falhas dentárias, uso de 

prótese, quantidade de banhos diários. 

Integridade cutaneomucosa 

(n = 16) 

Alopecia nas lesões, áreas que sofrem 

pressão; características do exsudato: 

quantidade, cor, odor; cicatrização das 

feridas, classificação da úlcera por pressão; 

complicações da cicatrização: hemorragia, 

deiscência, evisceração, fístula; equimoses, 

hematomas, hidratação e turgor da pele, 

icterícia; manchas: hipocrômicas, 

hipercrômicas; polimorfismos nas lesões: 

mácula, pápula, vesícula, pústula, crosta; 

presença de lesões, prurido; sensibilidade das 

lesões: térmica, dolorosa, tátil; úlcera por 

pressão. 

Regulação térmica 

(n = 8) 

Calafrios, hipertermia, hipotermia, pele fria, 

pele quente, pirexia ou febre, sudorese; 

temperatura axilar: aumentada, diminuída, 

normal. 

Regulação neurológica 

(n = 13) 

Alterações nos reflexos, ansiedade, confusão 

mental, crises convulsivas, decorticação, 

delírio, desorientação, força motora normal, 

nível de consciência, paresia, parestesia; 

pupilas: isocóricas, anisocóricas, midríase, 

miose; sinais de irritação meníngea: sinal de 

kerning, sinal de brudzinski, rigidez de nuca, 

fotofobia. 

Regulação imunológica 

(n = 6) 

Cartão de vacina: atualizado, desatualizado; 

efeitos colaterais da vacinação, imunidade 

deficiente, modo de transmissão da doença, 

presença de doenças crônicas, sinais 

flogísticos na inserção de cateteres. 

Regulação vascular 

(n = 18) 

Bulhas cardíacas: normofonéticas, 

hipofonéticas, hiperfonéticas; cianose, 

epistaxe, equimoses, gengivorragia, 

hematêmese, hematomas, hematúria, 

hemorragia, pele fria, perfusão periférica, 

petéquias; pressão arterial: normal, 

aumentada, diminuída; prova do laço: 

positiva, negativa; pulso: filiforme, cheio, 

aumentado, normal, diminuído; pulsos 

periféricos palpáveis; ritmo cardíaco: regular, 

irregular; sangramento. 

Percepção dolorosa 

(n = 7) 

Artralgia, aumento da sensibilidade à dor; 

dor: localização, intensidade, frequência; 

expressões corporais relacionadas à dor, 

expressões faciais relacionadas à dor, fatores 

que aliviam; mialgia. 

Segurança física e ambiente Água tratada, coleta de lixo, condições de 
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Necessidades Humanas Básicas Indicadores Empíricos 

(n = 11) higiene do lar, destino do lixo; etilismo: 

quantos mililitros ao dia, desde quando 

consome; hábito de higienização dos 

alimentos, hábito de higienização das mãos, 

presenças de animais domésticos, quantas 

pessoas vivem na casa; utilização de fumo: 

quantos cigarros ao dia, desde quando fuma; 

utilização de máscaras cirúrgicas para o 

transporte. 

Terapêutica 

(n = 4) 

Conhecimento sobre ação do medicamento, 

efeitos adversos, efeitos colaterais, reações 

alérgicas. 

Necessidades Psicossociais 

Comunicação 

(n = 12) 

Afasia, disartria, expressão corporal, 

expressão facial, gagueira, habilidade para 

escrever, interação com as pessoas, nível de 

compreensão, respostas desconexas, 

traqueostomia, uso da linguagem não verbal, 

uso da linguagem verbal. 

Aprendizagem (educação à saúde) 

(n = 7) 

Conhecimento sobre o problema de saúde, 

conhecimento sobre o tratamento; 

experiências anteriores: doenças, tratamentos; 

nível de compreensão, nível de escolaridade, 

o que a família sabe sobre o problema de 

saúde, situações que interferem no 

tratamento. 

Sociabilidade 

(n = 20) 

Agitação, agressividade, angústia, ansiedade, 

apatia, choro, conhecimento dos familiares 

sobre o modo de transmissão das doenças, 

conhecimento sobre o modo de transmissão 

da doença, depressão, fobias, frustração, 

inconstância no equilíbrio do humor, 

irritabilidade, isolamento social, 

manifestações de carência afetiva, medo, 

quem mais auxilia no seu tratamento, recebe 

visitas no hospital, solidão; vive: sozinho, 

familiares, amigos. 

Recreação e lazer 

(n = 2) 

Desejo de participar de atividades, ocupação 

do tempo livre. 

Autorrealização e autoestima 

(n = 9) 

Apresenta depressão, apresenta desejo de 

morte, apresenta tristeza, desejo de conquista 

e de vitória, desejo de isolar-se, falta de 

autoconfiança, reconhece que é merecedor de 

amor e felicidade, tem medo de expor ideias, 

valoriza-se. 

Autoimagem 

(n = 8) 

Choro, depressão, fontes de motivação, 

identificação de atributos positivos em si 

mesmo, percepção sobre o seu corpo, razões 

para melhora, sentimentos e atitudes 
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Necessidades Humanas Básicas Indicadores Empíricos 

relacionadas ao corpo, valores que 

contribuem para a autoimagem. 

Necessidades Psicoespirituais 

Religiosidade/espiritualidade 

(n = 5) 

Angústia; crenças: espirituais, culturais, 

religiosas; necessidades de praticar atividades 

religiosas, necessidade de presença de um 

líder espiritual, religião. 
Fonte – Pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2012. 

 

Dos 301 indicadores empíricos identificados, permaneceram 249, sendo 186 referentes 

às necessidades psicobiológicas; 58, às necessidades psicossociais, e cinco, às necessidades 

psicoespirituais. 

Depois do preenchimento do instrumento, os enfermeiros apontaram, como principais 

dificuldades, a visualização da organização do instrumento em Necessidades Humanas 

Básicas, tendo em vista a influência do modelo biomédico na organização dos instrumentos 

em sistemas corporais; a visualização da importância de indicadores empíricos que 

configurem a realização do exame físico, pois a maioria dos enfermeiros referenciou não 

realizar exame físico, sendo assim não tinham o conhecimento de alguns indicadores ou não 

os compreendia como relevante para a prática de enfermagem da clínica; a dificuldade em 

compreender os aspectos psicossociais e psicoespirituais, pois, na maioria das vezes, a prática 

de enfermagem está relacionada apenas aos aspectos fisiológicos; e, por último, a colocação 

pelos enfermeiros da necessidade de sexualidade como importante, no entanto enfatizaram os 

obstáculos em levantar sinais e sintomas de tal necessidade junto ao paciente ou a um 

familiar, já que nem sempre é criado um vínculo de confiança entre o usuário e o profissional. 

No item relacionado às sugestões e acréscimos, os participantes do processo de 

validação de conteúdo sugeriram adicionar circunferência abdominal na necessidade de 

hidratação e regulação eletrolítica; adicionar ocupação funcional na necessidade de segurança 

e ambiente; adicionar estigma e preconceito na necessidade de sociabilidade; adicionar 

batimento das aletas nasais e saturação de oxigênio na necessidade de oxigenação; adicionar 

aceitação da dieta parcial ou total na necessidade de nutrição; adicionar procedimentos 

invasivos e antibioticoterapia na necessidade de regulação imunológica e adicionar 

procedimentos terapêuticos e cuidados durante o período de repouso na necessidade de sono e 

repouso. 

No tocante aos indicadores empíricos validados, observou-se que, embora tenha sido 

discutido com os enfermeiros que haveria algumas repetições, para que os mesmos pudessem 
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julgar em que necessidade se enquadrariam mais, ainda existiam alguns que estavam 

presentes em mais de uma necessidade ou expressões semelhantes na mesma necessidade, 

havendo, portanto, repetições dos mesmos.  

Considerando a extensão do instrumento de coleta de dados e acreditando que tal 

instrumento deverá conter dados essenciais que reflitam o cuidado de enfermagem, analisou-

se cada um dos indicadores empíricos repetidos, identificando em que necessidade mais se 

enquadrava, a partir da verificação dos conceitos com a utilização de dicionários que refletem 

a terminologia de enfermagem, a exemplo de Santos (2009); Silva, Silva e Viana (2009) e 

Guimarães (2008).  

Tal processo foi conduzido pela pesquisadora do estudo, tendo em vista a 

impossibilidade de formar um grupo representativo e significante de enfermeiros e docentes 

que desenvolvem atividades na clínica. Além disso, foi observado que o instrumento, depois 

de pronto, passará por um processo de testagem e, desse modo, serão verificadas as 

dificuldades encontradas quanto à aplicação do mesmo, além de itens que poderão ser 

acrescidos ou retirados.  

Os indicadores elencados representam conceitos exatamente iguais ou expressões de 

conceitos semelhantes, de acordo com respectivas necessidades em que foram ajustados. 

Algumas necessidades também foram unificadas, pois apresentam indicadores empíricos 

semelhantes, como é o caso da necessidade de locomoção, mecânica corporal e motilidade à 

regulação neurológica; nutrição à eliminação; aprendizagem à sociabilidade; e autoimagem à 

autorrealização e autoestima, como mostra a Figura 6. 
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Figura 6 – Mapa conceitual com a redistribuição dos indicadores empíricos repetidos de 

acordo com as necessidades humanas básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2012. 

 

 A partir do agrupamento dos dados e das sugestões apresentadas pelos enfermeiros 

assistenciais e docentes, construiu-se a primeira versão do instrumento de coleta de dados 

para a documentação do processo de enfermagem na Clínica de Doenças Infectocontagiosas, 

conforme a Figura 7. 
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Figura 7 – Instrumento de coleta de dados para a clínica de doenças infectocontagiosas do 

HULW. 

 

 

 

DADOS GERAIS 

Data do Atendimento: __/__/__    Data da admissão:__/__/__      Enfermaria: ________        Leito:________ 

Nome:___________________________________ Idade:_____________       Data de nascimento: __/__/__  

Sexo: □ M   □ F        Estado civil:__________     Profissão:_________      Procedência:_____________ 

Motivo da internação: _______________________  Diagnóstico médico:____________________________ 

AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

Oxigenação 

Respiração:□superficial □profunda   Murmúrios vesiculares:□presentes □ausentes □diminuídos   Ruídos 

adventícios:□roncos □sibilos □creptantes □subcreptantes    Expectoração:□hemóptica □espessa □fluida 

□purulenta     Tosse:□produtiva □seca   □Apneia   □Dispneia   □Batimento das aletas nasais       Frequência 

respiratória: ___irpm            Saturação de oxigênio:_____% 

Hidratação e regulação eletrolítica 

□Ascite  CA: ____cm   □Edema:_____  □Exames laboratoriais alterados   Fontanela: □deprimida □abaulada  

Nutrição e Eliminação 

Abdomen: □plano □distendido □volumoso □globoso □maciço □submaciço □timpânico □Distensão abdominal 

Apetite: □diminuído □aumentado □Dificuldade de sucção □Lesão na cavidade oral □Uso de próteses □Anorexia 

□Disfagia  □Esplenomegalia  □Hepatomegalia  □Náuseas  □Vômito  □Pirose  Peso:_____Kg   Altura:_____cm 

Hábitos alimentares:___________________________Intolerâncias alimentares:______________________ 

Preferências   alimentares: ________________________           Aceitação da dieta: □parcial □total 

Eliminação Urinária □Micção espontânea □Retenção urinária □Anúria □Oligúria  □Incontinência urinária 

□Poliúria  □Colúria  □Hematúria  □Disúria   Eliminação intestinal Aspecto das fezes: coloração:________ 

consistência:____________ frequência de eliminação:_______________ odor:_______________ 

volume:__________ □Diarreia  □Constipação  □Melena    □Enterroragia    □Flatulência  □Incontinência fecal  

Sono e repouso 

□Sono satisfatório  □Sonolência  □Cansaço  □Insônia    Mudanças no ambiente que interferem o sono: 

□luminosidade  □barulho  □tamanho da cama  □costumes  □procedimentos terapêuticos e de cuidado 

□Utilização de medicamentos auxiliares do sono 

Sexualidade 

□Vida sexual ativa         □Relacionamento heterossexual           □Relacionamento homossexual           

□Utilização de métodos contraceptivos                □Presença de doenças sexualmente transmissíveis 

Locomoção, mecânica corporal e motilidade/Regulação Neurológica 

□Ansiedade    □Confusão mental    □Delírio   □Desorientação   □Alteração nos reflexos   □Crises convulsivas 

□Alteração no nível de consciência   Força motora: □normal □diminuída □aumentada    Movimento corporal: 

□aumentado □diminuído □normal    □Deambula   □Deambula com ajuda   □Não deambula   □Fadiga    □Atrofia 

muscular    □Paralisia    □Parestesia     Sinais de comprometimento meníngeo: □sinal de kerning   □sinal de 

brudzinski   □rigidez de nuca    □fotofobia   □Decorticação     □Opistótomo     □Riso sardônico    □Trismo    

Pupilas: □isocóricas   □anisocóricas   □midríase    □miose 

Cuidado corporal 

Dependência do autocuidado: □parcial  □total  □alimentar-se  □banhar-se  □arrumar-se    Couro cabeludo: 

□alopecia  □pediculose  □seborreia  □caspas    Higiene oral: □preservada □prejudicada □cáries □falhas 

dentárias    Higiene corporal: □preservada □prejudicada     Higiene íntima: □preservada  □prejudicada 

Quantidade de banhos diários:__________ 

Integridade cutaneomucosa 

□Presença de lesões  □Alopecia nas lesões  Polimorfismos nas lesões: □mácula □pápula □vesícula □pústula 

□crosta   Sensibilidade das lesões: □térmica □dolorosa □tátil  Áreas que sofrem pressão:_____________ 

□Úlcera por pressão   Classificação da úlcera por pressão:______ Elasticidade:______ Umidade:_______ 

Turgor:_______   □Icterícia     □Prurido   Manchas: □hipercrômicas  □hipocrômicas 

Características do exsudato: Quantidade:_____ Cor:_____ Odor:____ Cicatrização das feridas:_______ 

Complicações da cicatrização: □deiscência □evisceração □fístula   

Clínica de Doenças 

Infectocontagiosas - HULW 

 

Instrumento de Coleta de Dados de Enfermagem 

Baseado nas Necessidades Humanas Básicas 
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Regulação térmica 

□Calafrios                                             □Sudorese                                           Temperatura axilar:    _____ ºC 

Regulação imunológica 

□Imunidade deficiente      □Presença de doenças crônicas    □Sinais flogísticos nas inserções dos cateteres 

□Necessidade de realização de procedimentos invasivos □Faz uso de antibioticoterapia  Cartão de vacina: 

□atualizado □desatualizado   □Efeitos colaterais da vacinação     Modo de transmissão da doença:___________  

Regulação vascular 

Bulhas cardíacas:□normofonéticas □hipofonéticas □hiperfonéticas Ritmo cardíaco: □regular □irregular 

□Epistaxe □Gengivorragia □Hematêmese Perfusão periférica:______□Cianose □Equimoses □Petéquias 

□Hematomas  □Hemorragia □Perdas sanguíneas □Pele fria Prova do laço:□positiva □negativa Pulso: □filiforme 

□cheio □aumentado □normal □diminuído   Pulso:_____ bpm           FC:____bpm         PA:_________mmHg 

Percepção dolorosa 

□Dor, localização:______________intensidade:________frequência:_________ □Expressões corporais 

relacionadas à dor    □Fatores que aliviam a dor      □Aumento da sensibilidade à dor   □Mialgia    □Artralgia 

Segurança física e ambiente 

□Água tratada □Coleta de lixo □Condições de higiene do lar □Destino do lixo □Etilismo, quantos mililitros ao 

dia______Desde quando consome:______ □Hábito de higienização dos alimentos □Hábito de higienização das 

mãos □Presença de animais domésticos Quantas pessoas vivem na casa:_____ □Utilização de fumo, Quantos 

cigarros ao dia_____Desde quando fuma:____ □Necessidade de utilização de máscaras cirúrgicas para o 

transporte       Ocupação funcional:______________________ 

Terapêutica 

□Conhecimento sobre ação do medicamento   □Efeitos adversos   □Efeitos colaterais   □Reações alérgicas 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

Comunicação 

□Uso da linguagem verbal □Uso da linguagem não verbal □Afasia  □Disartria □Gagueira   □Interação com as 

pessoas Expressão corporal:________________Expressão facial:___________ □Habilidade para escrever 

□Respostas desconexas  □Traqueostomia  

Aprendizagem (educação à saúde)/Sociabilidade/Recreação e lazer 

□Nível de escolaridade:______ Nível de compreensão:__________   □Conhecimento sobre problema de saúde      

Experiências anteriores: □doenças □tratamentos    □Desejo de isolar-se    O que a família sabe sobre o problema 

de saúde:___________________________ Situações que interferem no tratamento:___________________ 

□Agitação □Agressividade □Apatia □Fobias □Frustração □Inconstância no equilíbrio do humor  □Irritabilidade 

□Manifestações de carência afetiva  □Medo  Quem mais auxilia no tratamento:_________________________ 

□Recebe visitas no hospital     Vive: □sozinho □familiares □amigos  □Estigma e preconceito 

□Desejo de participar de atividades       Ocupação do tempo livre com_______________________________ 

Autorrealização, Autoestima e Autoimagem 

□Choro □Depressão □Desejo de morte □Apresenta tristeza □Desejo de conquista e vitória □Falta de 

autoconfiança   □Reconhece que é merecedor de amor e felicidade   □Tem medo de expor ideias   □Valoriza-se 

□Identifica atributos positivos em si mesmo  Fontes de motivação:______________________________ 

Percepção sobre o seu corpo:_________________Razões para melhora:___________________ Sentimentos e 

atitudes relacionadas ao corpo:______________Valores que contribuem para a autoimagem:______________ 

NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 

Religiosidade/Espiritualidade 

□Angústia  Crenças: □espirituais □religiosas □culturais    □Necessidade da presença de um líder espiritual 

Religião:______________ 

Observações: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Enfermeiro(a): 

COREN: 

Fonte – Pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2012. 
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3.3.3 Terceira etapa: relacionamento dos indicadores empíricos e atualização da 

nomenclatura para a construção do instrumento de planejamento da assistência 

 

As fases da terceira etapa são demonstradas esquematicamente na Figura 8. 

 

Figura 8 - Mapa conceitual com as fases da terceira etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2012. 

 

A partir dos indicadores empíricos, foram identificados os diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem constantes na nomenclatura da Clínica de Doenças 

Infectocontagiosas para compor o instrumento de planejamento da assistência.  

As afirmativas de diagnósticos e resultados de enfermagem foram anteriormente 

validadas por enfermeiros assistenciais e docentes atuantes diretamente naquela clínica, 

durante o desenvolvimento do estudo de Andrade (2010), o que possibilitou uma maior 

aproximação com o perfil de sinais e sintomas apresentados pela clientela do estudo. 

Obtiveram-se, assim, 68 afirmativas de diagnósticos de enfermagem. Em seguida, no estudo 
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de Andrade e Nóbrega (2011), tais afirmativas passaram novamente pelo processo de 

validação de conteúdo com experts do Grupo de Estudos e Pesquisas em Fundamentação da 

Assistência de Enfermagem (GEPFAE), resultando em 57 afirmativas de diagnósticos de 

enfermagem, distribuídas de acordo com as Necessidades Humanas Básicas, descritas a 

seguir. 

As psicobiológicas englobam a necessidade de oxigenação, sendo representada pelos 

diagnósticos dispneia, expectoração produtiva e padrão respiratório ineficaz; a necessidade de 

hidratação, representada pelos diagnósticos de risco de volume de líquidos diminuído, risco 

de volume de líquidos aumentado, volume de líquidos aumentado e volume de líquidos 

diminuído; a necessidade de nutrição, representada pelos diagnósticos de apetite prejudicado, 

déficit de autocuidado para alimentar-se, deglutição prejudicada, estado nutricional alterado, 

ingestão de alimentos diminuída, peso corporal excessivo e peso corporal reduzido; a 

necessidade de eliminação, representada pelos diagnósticos de constipação, diarreia, 

eliminação intestinal prejudicada, eliminação urinária espontânea, eliminação urinária 

prejudicada, eliminação urinária reduzida, transpiração excessiva e vômito; a necessidade de 

sono e repouso, representada pelos diagnósticos de sono e repouso prejudicados e sono e 

repouso preservados; a necessidade de mecânica corporal, motilidade e locomoção, 

representada pelos diagnósticos de mobilidade física prejudicada, movimento corporal 

aumentado, movimento corporal diminuído; a necessidade de sexualidade, representada pelos 

diagnósticos de risco de sexualidade alterada e sexualidade alterada; a necessidade de cuidado 

corporal, representada pelos diagnósticos de capacidade para autocuidado preservada, déficit 

de autocuidado para banho e/ou higiene corporal, higiene oral prejudicada; a necessidade de 

integridade cutaneomucosa, representada pelo diagnóstico de ferida traumática, integridade da 

pele prejudicada, pele seca e úlcera por pressão; a necessidade de regulação térmica, 

representada pelos diagnósticos de temperatura corporal aumentada e temperatura corporal 

diminuída; a necessidade de regulação vascular, representada pelos diagnósticos de débito 

cardíaco aumentado, débito cardíaco diminuído, hemorragia, perfusão tissular ineficaz, 

pressão sanguínea diminuída, pressão sanguínea elevada, risco de hemorragia e sangramento; 

a necessidade de regulação neurológica, representada pelos diagnósticos de nível de 

consciência diminuído; a necessidade de regulação imunológica, representada pelos 

diagnósticos de imunização deficiente, risco de infecção e risco de infecção secundária; a 

necessidade de percepção dolorosa, representada pelos diagnósticos de disúria, dor aguda, dor 

crônica, dor cutânea e dor musculoesquelética; a necessidade de terapêutica, representada 

pelos diagnósticos de adesão do regime terapêutico prejudicado.  
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As psicossociais englobam a necessidade de comunicação, representada pelo 

diagnóstico de comunicação prejudicada; a necessidade de educação à saúde, representada 

pelo diagnóstico de falta de conhecimento em saúde.  

As necessidades psicoespirituais, que englobam a necessidade de 

religiosidade/espiritualidade, representada pelo diagnóstico de angústia espiritual. 

As afirmativas de intervenções de enfermagem ainda não passaram por um processo 

de validação, assim serão posteriormente validadas, pois, no estudo de Andrade e Nóbrega 

(2011), estavam dispostas de acordo com os diagnósticos, tornando-as muito extensas para o 

processo de validação. Sendo assim, a presente proposta é torná-las mais concisas, 

distribuindo-as de acordo com as necessidades em que são agrupadas as afirmativas 

diagnósticas. 

A nomenclatura de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem foi 

comparada aos indicadores empíricos contidos no instrumento de coleta de dados. Desta 

maneira, alguns diagnósticos e resultados foram retirados para adequarem-se à proposta do 

instrumento do planejamento da assistência, e as intervenções foram distribuídas de acordo 

com as Necessidades Humanas Básicas e não mais correspondentes a um diagnóstico, 

facilitando a construção do instrumento e uma futura validação. 

Após a comparação, foram destacados 56 diagnósticos de enfermagem e 106 

intervenções de enfermagem. Estes passaram por um processo de atualização, através de um 

mapeamento cruzado das afirmativas de diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem da nomenclatura da Clínica de Doenças Infectocontagiosas, a partir dos termos 

constantes e não constantes na versão 1.0 da CIPE
®
 com os conceitos pré-combinados da 

versão 2011. 

 Para que fosse possível o mapeamento cruzado, as afirmativas de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem (versão 1.0) e os conceitos pré-combinados de 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem (versão 2011) foram incluídos em uma 

planilha do Excel for Windows em ordem alfabética.  

Essas duas planilhas foram submetidas ao processo de mapeamento cruzado no 

Programa Access for Windows, o qual implicou a ligação das afirmativas de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem construídas no estudo baseado na CIPE
®

 versão 1.0 

com os conceitos pré-combinados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem 

da CIPE
®
 versão 2011, identificando-se assim as afirmativas de diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem constantes e não constantes nessa terminologia. 
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A partir de estudos (EHNFORS et al., 2003; RULAND, 2001; ZIELSTORFF et al., 

1998 citados por LEAL, 2006), emergiram as seguintes categorias para estabelecer as ligações 

entre as versões da CIPE
®
: o termo da CIPE

® 
versão 2011 é igual ao termo utilizado na 

nomenclatura, construída a partir da CIPE
® 

versão 1.0, quando existe concordância de termo e 

definição; o termo da CIPE
® 

versão 2011 é similar ao termo utilizado na nomenclatura, 

construída a partir da CIPE
® 

versão 1.0, quando não existe concordância de termo, mas a 

definição é idêntica; o termo da CIPE
® 

versão 2011 é mais abrangente do que o termo 

utilizado na nomenclatura, construída a partir da CIPE
® 

versão 1.0, quando o termo utilizado 

pela nomenclatura é mais específico; o termo da CIPE
® 

versão 2011 é mais restrito ao termo 

utilizado na nomenclatura, construída a partir da CIPE
® 

versão 1.0, quando o termo da 

classificação é mais limitado. Não existe concordância entre o termo da CIPE
® 

versão 2011 e 

a nomenclatura, construída a partir da CIPE
® 

versão 1.0, quando os termos não podem ser 

identificados na classificação, dificultando a estruturação de diagnósticos, resultados ou 

intervenções de enfermagem presentes em uma determinada realidade. 

 Assim, os diagnósticos e resultados de enfermagem estão dispostos no Quadro 4, em 

ordem alfabética, após o mapeamento cruzado, evidenciando a categorização entre as 

diferentes versões da CIPE
®
. 

 

Quadro 4 – Nomenclatura de diagnósticos/resultados de enfermagem baseados na CIPE
® 

1.0 

e na CIPE
® 

2011, com o estabelecimento das respectivas categorias.  

Diagnósticos/resultados da 

nomenclatura (CIPE
®
 1.0) 

Diagnósticos da CIPE
® 

2011 Categorias  

 

Adesão ao regime 

terapêutico prejudicado 

Capacidade para gerir o 

regime terapêutico 

prejudicada 

Similar 

Angústia espiritual Angústia espiritual Igual 

Apetite prejudicado Apetite prejudicado Igual 

Capacidade para autocuidado 

preservada 

Capacidade para autocuidado 

efetiva 

Similar 

Comunicação prejudicada Comunicação prejudicada Igual 

Constipação Obstipação Similar 

Débito cardíaco aumentado Débito cardíaco elevado Similar 

Débito cardíaco diminuído Débito cardíaco diminuído Igual 

Déficit de autocuidado para 

banho e/ou higiene corporal 

Incapacidade para cuidar da 

higiene pessoal 

Mais abrangente 

Deglutição prejudicada Deglutição prejudicada Igual 

Diarreia Diarreia Similar 

Dispneia Dispneia Igual 

Dor aguda Dor aguda Igual 

Dor crônica Dor crônica Igual 
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Diagnósticos/resultados da 

nomenclatura (CIPE
®
 1.0) 

Diagnósticos da CIPE
® 

2011 Categorias  

 

Dor cutânea Dor cutânea Similar 

Dor musculoesquelética Dor musculoesquelética Similar 

Eliminação intestinal 

prejudicada 

Defecação prejudicada Mais restrito 

Eliminação urinária 

espontânea 

Disponibilidade para 

eliminação urinária adequada 

Similar 

Eliminação urinária 

prejudicada 

Eliminação urinária 

prejudicada 

Igual 

Eliminação urinária reduzida Continência urinária Similar 

Estado nutricional alterado Baixa ingestão nutricional Mais restrito 

Expectoração produtiva Expectoração prejudicada Mais abrangente 

Falta de conhecimento em 

saúde 

Conhecimento sobre o 

processo patológico 

prejudicado 

Mais restrito 

Ferida traumática Ferida traumática Similar 

Hemorragia Hemorragia Similar 

Higiene oral prejudicada Higiene oral ineficaz Similar 

Imunização deficiente Efeito de imunização 

diminuído 

Similar 

Ingestão de alimentos 

diminuída 

Ingestão de alimentos 

deficitária 

Similar 

Integridade da pele 

prejudicada 

Integridade da pele 

prejudicada 

Igual 

Mobilidade física 

prejudicada 

Mobilidade prejudicada Mais abrangente 

Movimento corporal 

aumentado 

Movimento corporal elevado Similar 

Movimento corporal 

diminuído 

Movimento corporal 

diminuído 

Igual 

Nível de consciência 

diminuído 

Estado de consciência 

prejudicado 

Similar 

Padrão respiratório ineficaz Padrão respiratório 

prejudicado 

Similar 

Pele seca Pele seca Similar 

Perfusão tissular ineficaz Perfusão dos tecidos ineficaz Similar 

Peso corporal excessivo Excesso de peso Similar 

Peso corporal reduzido Baixo peso Similar 

Pressão sanguínea diminuída Pressão sanguínea diminuída Igual 

Pressão sanguínea elevada Pressão sanguínea elevada Igual 

Risco de hemorragia Risco de processo 

hemorrágico 

Similar  

Risco de infecção Risco de infecção Igual 

Risco de infecção secundária Risco de infecção Mais abrangente 

Risco de sexualidade alterada Risco para relação sexual 

alterada 

Mais restrito 

Risco de volume de líquidos 

aumentado 

Risco de volume de líquidos 

excessivo     

Similar 
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Diagnósticos/resultados da 

nomenclatura (CIPE
®
 1.0) 

Diagnósticos da CIPE
® 

2011 Categorias  

 

Risco de volume de líquidos 

diminuído 

Risco de volume de líquidos 

deficitário    

Similar 

Sangramento ------- Não existe concordância 

Sexualidade alterada Relação sexual alterada Mais restrito 

Sono e repouso prejudicados Sono prejudicado Mais restrito 

Sono e repouso preservados Sono adequado Mais restrito 

Temperatura corporal 

aumentada  

Hipertermia Similar 

Temperatura corporal 

diminuída  

Hipotermia Similar 

Úlcera por pressão 

(especificar localização) 

Úlcera por pressão Mais abrangente 

Volume de líquidos 

aumentado 

Volume de líquidos excessivo Similar 

Volume de líquidos 

diminuído 

Volume de líquidos 

deficitário 

Similar 

Vômito Vômito Igual 
Fonte – Pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2012. 

 

 As categorias estabelecidas no Quadro 4 foram contempladas da seguinte maneira: 15 

corresponderam à categoria igual, 28 termos corresponderam à categoria similar, 5 termos 

corresponderam à categoria mais abrangente, 7 termos corresponderam à categoria mais 

restrito e 1 dos termos corresponde à categoria não existe concordância. 

 Destaca-se, ainda, a categorização de similar para os termos diarreia, pele seca, ferida 

traumática, hemorragia, dor cutânea e dor musculoesquelética, pois estes correspondem a 

termos do eixo foco e não são diagnósticos de catálogo da CIPE
®

 2011. É importante que 

sejam desenvolvidos estudos para que estes termos sejam incluídos como diagnósticos de 

catálogo, pois estes descrevem reações humanas e apresentam o sentido completo sem haver a 

necessidade de acrescentar um termo do eixo julgamento. 

A seguir, as intervenções de enfermagem, estão apresentadas no Quadro 5, em ordem 

alfabética, após o mapeamento cruzado, evidenciando a categorização entre as diferentes 

versões da CIPE
®
. 

 

 

 

 

 



113 

 

Quadro 5 – Nomenclatura de intervenções de enfermagem baseados na CIPE
® 

1.0 e na 

CIPE
® 

2011, com o estabelecimento das respectivas categorias.  

Intervenções da 

nomenclatura (CIPE
®
 1.0) 

Intervenções da CIPE
® 

2011 Categorias 

Ajudar na deambulação 

quando necessário 

Assistir na deambulação Similar 

1. Aplicar compressa morna no 

local 

Aplicar compressa Mais abrangente 

Aplicar compressas frias Aplicar compressa 

 

Mais abrangente 

2. Atentar para deixar o 

paciente em posição dorsal 

após punção lombar, a fim de 

evitar a cefaleia postural 

------- Não existe concordância 

Auscultar os sons 

respiratórios 

Auscultar respiração Similar 

Auscultar ruídos hidroaéreos Auscultar movimentos 

intestinais 

Similar 

Auxiliar na realização de 

mobilidade no leito 

Auxiliar no movimento 

articular passivo 

Mais restrito 

Auxiliar nas atividades de 

autocuidado 

Assistir no autocuidado Similar 

Auxiliar o cliente na 

higienização da cavidade oral 

Assistir no cuidado da higiene 

oral 

Mais abrangente 

Auxiliar o cliente no cuidado 

com próteses dentárias 

------- Não existe concordância 

Avaliar a capacidade de 

aprendizado do cliente 

Avaliar a capacidade de 

aprendizagem do cliente 

Similar 

Avaliar a característica da 

drenagem da ferida 

Avaliar drenagem da ferida Similar 

Avaliar a coloração da 

expectoração, conferindo sua 

natureza 

Avaliar expectoração Mais abrangente 

Avaliar a coloração da pele Avaliar a pele Mais abrangente 

1. Avaliar a dor quanto à 

frequência, à localização e à 

duração 

Avaliar dor Mais abrangente 

2. Avaliar a eficácia do 

medicamento após a 

administração 

Avaliar resposta à medicação Similar 

Avaliar a fonética das bulhas 

cardíaca 

------- Não existe concordância 

Avaliar a frequência e ritmo 

cardíaco 

Avaliar batimentos cardíacos Similar 

Avaliar a hidratação da pele Avaliar a pele Mais abrangente 

Avaliar a pressão arterial do 

cliente 

Monitorizar pressão arterial Similar 

Avaliar as áreas de pressão Avaliar risco para úlcera por Mais abrangente 
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Intervenções da 

nomenclatura (CIPE
®
 1.0) 

Intervenções da CIPE
® 

2011 Categorias 

 pressão 

Avaliar as características de 

lesões na pele 

Avaliar lesões na pele Mais abrangente 

Avaliar evolução da ferida Avaliar a cicatrização da 

ferida 

Similar 

Avaliar fontanelas ------- Não existe concordância 

Avaliar o nível de alopecia 

no local de lesões 

Avaliar ausência de pelo no 

local da lesão 

Similar 

Avaliar o progresso do 

cliente na deambulação ou 

movimentação 

------- Não existe concordância 

Avaliar os reflexos Avaliar reflexos Similar 

Averiguar quanto ao uso de 

medicações e consumo de 

alimentos que alteram a 

eliminação 

Monitorizar a utilização de 

medicamentos e alimentos 

que alteram o padrão de 

eliminação 

Similar 

Averiguar se existe algum 

incômodo na cavidade oral 

------- Não existe concordância 

Desestimular consumo de 

sódio 

------- Não existe concordância 

Encorajar para o consumo de 

alimentos ricos em fibras 

------- Não existe concordância 

Ensinar ao cliente técnicas de 

relaxamento 

Ensinar ao cliente técnicas de 

relaxamento 

Igual 

 

1. Esclarecer dúvidas quanto ao 

uso de contraceptivos 

Explicar quanto ao uso de 

contraceptivo 

Mais abrangente 

Estabelecer, junto com o 

cliente, horário e rotina do 

banhar-se e vestir-se 

Organizar o autocuidado 

junto ao cliente 

 

Mais abrangente 

Estimular a eliminação 

urinária 

Estimular eliminação urinária Similar 

Estimular a participação da 

família na orientação e 

administração de medicações 

Estimular a participação da 

família na orientação e 

administração de 

medicamentos 

Similar 

Estimular autocuidado 

conforme condição clínica e 

idade 

------- Não existe concordância 

Evitar a administração de 

medicações intramusculares, 

endovenosas e trombolíticos 

Evitar a administração de 

medicamentos que levem a 

perdas sanguíneas 

Mais abrangente 

Evitar a utilização de 

alimentos e medicamentos 

que possam influenciar o 

sono 

------- Não existe concordância 

Evitar estímulos táteis, 

luminosos ou sonoros ao 

------- Não existe concordância 
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Intervenções da 

nomenclatura (CIPE
®
 1.0) 

Intervenções da CIPE
® 

2011 Categorias 

cliente 

Exercer pressão no local de 

retirada da venopunção 

Pressionar local de retirada do 

acesso intravenoso 

Similar 

Explicar a doença ao cliente 

através de uma linguagem 

acessível 

Explicar a doença ao cliente Mais restrito 

Higienizar a cavidade oral 

após o vômito  

Limpar cavidade oral após 

vômito 

Similar 

1. Identificar com o cliente 

fatores que aliviam a dor 

Identificar fatores que aliviam 

a dor 

Similar 

Identificar no cliente 

situações que alteram o 

apetite 

Identificar alterações no 

apetite 

 

Mais abrangente 

Identificar os fatores que 

dificultam a aceitação do 

regime terapêutico 

Identificar obstáculos na 

aceitação do regime 

terapêutico 

Similar 

Identificar os fatores que 

interferem na comunicação 

Identificar obstáculos à 

comunicação 

Similar 

Informar o cliente quanto à 

importância da alimentação, 

respeitando os hábitos 

alimentares 

Informar ao cliente sobre o 

regime dietético 

Mais restrito 

Inspecionar a pele quanto à 

palidez e à cianose 

Avaliar perfusão dos tecidos Mais abrangente 

Instruir e hidratar a pele com 

compressas umedecidas e 

produtos 

Orientar e realizar o 

autocuidado com a pele 

Mais abrangente 

Investigar o aparecimento de 

petéquias na pele 

------- Não existe concordância 

Investigar o conhecimento 

existente sobre saúde 

Examinar o conhecimento 

sobre a saúde 

Similar 

1. Investigar o desejo de prática 

espiritual acessível 

------- Não existe concordância 

Investigar os fatores 

ambientais que dificultam o 

sono e o repouso 

------- Não existe concordância 

Investigar possíveis causas 

do peso corporal 

excessivo/reduzido 

Investigar excesso de peso/ 

baixo peso 

Similar 

 

Investigar sensibilidade 

(térmica, dolorosa e tátil) das 

lesões 

Identificar alteração na 

percepção 

Mais abrangente 

Isolar o cliente quanto ao 

agente etiológico 

Isolar o cliente Mais abrangente 

Manter as vias aéreas 

permeáveis 

Monitorizar obstrução de vias 

aéreas 

Mais restrito 

Manter o cliente aquecido ------- Não existe concordância 
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Intervenções da 

nomenclatura (CIPE
®
 1.0) 

Intervenções da CIPE
® 

2011 Categorias 

Medir a circunferência 

abdominal 

Medir perímetro abdominal Similar 

Monitorar a coloração, a 

frequência, o débito urinário, 

o odor e a limpidez da urina 

Monitorizar padrão de 

eliminação urinária 

Mais abrangente 

Monitorar a temperatura 

corporal 

Monitorizar a temperatura 

corporal 

Similar 

Monitorar as alterações no 

nível de consciência, através 

da escala de coma de 

Glasgow 

Monitorizar alterações na 

consciência 

Mais abrangente 

Monitorar as características 

do vômito 

Monitorizar vômito Mais abrangente 

Monitorar as eliminações 

intestinais quanto à 

coloração, ao volume e à 

consistência  

Monitorizar padrão de 

eliminação intestinal 

Mais abrangente 

Monitorar as mudanças no 

padrão da fala do cliente e no 

nível de orientação. 

Monitorizar alterações na 

comunicação do cliente e 

orientação 

Similar 

Monitorar balanço hídrico Monitorizar balanço de 

líquido 

Similar 

Monitorar efeitos do uso de 

diuréticos 

Monitorizar efeitos do regime 

medicamentoso 

Mais abrangente 

Monitorar exames 

laboratoriais  

Monitorizar exame Mais restrito 

Monitorar o padrão 

respiratório 

Monitorizar respiração Mais abrangente 

Monitorar o tamanho do 

hematoma 

Monitorizar hematoma Mais abrangente 

Monitorar os sinais e os 

sintomas de infecção 

Monitorizar sinais e sintomas 

de infecção 

Similar 

Monitorar saturação de 

oxigênio no sangue, usando 

oxímetro de pulso 

Monitorar saturação de 

oxigênio no sangue usando 

oxímetro de pulso 

Igual 

Monitorar sinais de irritação 

meníngea 

------- Não existe concordância 

Oferecer canudos para 

facilitar a ingestão de 

líquidos 

------- Não existe concordância 

Orientar a utilização de 

máscara de proteção 

respiratória 

Orientar para o uso de 

máscara 

Mais abrangente 

Orientar o cliente acerca dos 

efeitos colaterais devido ao 

regime terapêutico 

Orientar sobre o efeito 

colateral devido ao regime 

terapêutico 

Similar 

2. Orientar o cliente quanto à Orientar o cliente quanto às Similar 
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Intervenções da 

nomenclatura (CIPE
®
 1.0) 

Intervenções da CIPE
® 

2011 Categorias 

atividade sexual de maneira 

segura 

relações sexuais com 

segurança 

Orientar o cliente quanto à 

importância da imunização 

Orientar quanto à importância 

da vacinação 

Similar 

Orientar o cliente quanto à 

seletividade de parceiros 

Orientar o cliente sobre o 

comportamento sexual 

Mais abrangente 

Orientar o cliente quanto a 

uma posição confortável para 

se alimentar 

Orientar o cliente quanto a 

uma posição confortável para 

se alimentar 

Similar 

Orientar o cliente quanto ao 

cuidado para evitar aspiração 

Orientar o cliente para evitar 

aspiração 

Similar 

Orientar o corte das unhas  Orientar no autocuidado Mais abrangente 

Orientar quanto à elevação 

dos membros inferiores 

acima do nível do coração 

Orientar elevação dos 

membros inferiores  

Mais abrangente 

Orientar quanto a exercícios 

de expulsão do muco 

------- Não existe concordância 

Orientar quanto à higiene 

íntima 

Orientar no autocuidado Mais abrangente 

Orientar quanto aos efeitos 

colaterais da vacinação 

Orientar quanto aos efeitos 

colaterais da vacinação 

Igual 

Orientar quanto aos meios de 

transmissão de doenças, a 

fim de evitar estigmas 

existentes  

------- Não existe concordância 

Orientar que a fricção da pele 

seja realizada com a polpa 

digital 

Orientar autocuidado com a 

pele 

Mais abrangente 

2. Ouvir as necessidades 

espirituais do cliente 

-------- Não existe concordância 

Permitir a presença de visitas 

que estimulem a 

comunicação 

------- Não existe concordância 

Pesar o cliente diariamente Pesar o cliente Mais abrangente 

Posicionar a cabeça do 

cliente lateralizada  

------- Não existe concordância 

Programar rotinas de 

cuidados de enfermagem 

para não interromper o sono 

e o repouso do cliente 

------- Não existe concordância 

Promover segurança através 

de contenções e elevação das 

grades do leito 

------- Não existe concordância 

Providenciar aparadeira, 

papagaio ou cuba rim 

------- Não existe concordância 

Realizar a prova do laço ------- Não existe concordância 

Realizar banho no leito Dar banho Mais abrangente 
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Intervenções da 

nomenclatura (CIPE
®
 1.0) 

Intervenções da CIPE
® 

2011 Categorias 

Realizar curativos Realizar tratamento de feridas Mais abrangente 

Realizar e orientar quanto à 

lavagem do couro cabeludo 

Realizar e orientar no 

autocuidado 

Mais abrangente 

Realizar troca de roupas após 

o banho 

Vestir o paciente Mais restrito 

Registrar grau do edema Documentar grau do edema Similar 

Remover o excesso de roupas ------- Não existe concordância 

Solicitar visita de líder 

espiritual 

Providenciar apoio espiritual 

para o cliente 

Similar 

Utilizar escalas 

unidimensionais e 

multidimensionais para 

avaliação da dor 

Implementar linhas de 

orientação face à dor 

Mais restrito 

Verificar o cartão de vacina 

do cliente 

Verificar as vacinas do cliente Similar 

Fonte – Pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2012. 

 

 As categorias estabelecidas no Quadro 5 foram contempladas da seguinte maneira: 3 

termos corresponderam à categoria igual, 35 termos corresponderam à categoria similar, 34 

termos corresponderam à categoria mais abrangente, 7 termos corresponderam à categoria 

mais restrito e 27 termos corresponderam à categoria não existe concordância. 

 Destacam-se os termos da categoria não existe concordância. Estes refletem dados 

característicos da realidade da Clínica de Doenças Infectocontagiosas. O CIE espera que todos 

os enfermeiros do mundo possam utilizar a CIPE
®
 de maneira a produzir dados sensíveis a 

variações culturais e circunstâncias locais. Com essa utilização, é possível a validação dos 

termos incluídos, como também a identificação de novos termos ou conceitos. Para colaborar 

nesse processo, o CIE recomenda o atendimento aos seguintes critérios: os termos ou 

conceitos identificados devem estar dentro do domínio da Enfermagem; devem ser utilizados 

e úteis na prática profissional; tenham uma descrição do conceito, a qual não deve ser 

redundante com outros conceitos da CIPE
®
; devem ser apoiados por evidência científica nos 

estudos da literatura ou validação e não violarem a estrutura da CIPE
® 

(ICN, 2011). 

Durante o processo de comparação entre os indicadores empíricos e a nomenclatura de 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para construir o instrumento de 

planejamento da assistência, verificou-se que as necessidades de segurança física e ambiente, 

autorrealização, autoestima e autoimagem e sociabilidade, recreação e lazer não estavam 

contempladas na nomenclatura. Assim foram acrescentados diagnósticos, resultados e 
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intervenções a partir dos indicadores empíricos destas necessidades, utilizando a CIPE
®

 

versão 2011. 

Para as necessidades de segurança física e ambiente, foram acrescentados os 

diagnósticos/resultados de abuso de substâncias e adesão às precauções de segurança e as 

intervenções de rastrear o abuso de sustâncias, gerir segurança do ambiente, orientar o cliente 

e prestadores de cuidados para a lavagem das mãos e ensinar medidas de segurança. 

Para as necessidades de autorrealização, autoestima e autoimagem, foram 

acrescentados os diagnósticos/resultados de tristeza crônica e falta de confiança e as 

intervenções de facilitar a capacidade para comunicar sentimentos, avaliar a autoimagem e 

avaliar a autoestima.  

Para as necessidades de sociabilidade, recreação e lazer foram acrescentados os 

diagnósticos/resultados de medo e processo familiar prejudicado e as intervenções de 

aconselhar sobre o medo, avaliar o processo familiar e referenciar a terapia familiar. 

Durante a construção do instrumento de planejamento da assistência, utilizaram-se os 

diagnósticos, resultados e intervenções da CIPE
®
 versão 2011 que apresentaram as 

categorizações de igual, similar e mais abrangente. Os termos que apresentaram as 

categoriais de mais restrito e não existe concordância, permaneceram com a construção a 

partir da CIPE
®
 versão 1.0. 

A partir da seleção e avaliação de todos esses dados, construiu-se o instrumento de 

planejamento da assistência para a documentação do processo de enfermagem na Clínica de 

Doenças Infectocontagiosas, conforme a Figura 9. 

 

Figura 9 - Instrumento de planejamento da assistência de enfermagem na clínica de doenças 

infectocontagiosas do HULW. 

 

 

DADOS GERAIS 

Data do Atendimento: __/__/__    Data da admissão:__/__/__      Enfermaria: ________        Leito:________ 

Nome:___________________________________ Idade:_____________       Data de nascimento: __/__/__  

Sexo: □ M   □ F        Estado civil:__________     Profissão:_________      Procedência:_____________ 

Motivo da internação: ________________________ Diagnóstico médico:_________________________ 

Diagnósticos/resultados de 

enfermagem 

Intervenções de enfermagem 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

Oxigenação 

□Dispneia  □Expectoração 

prejudicada  □ Padrão 

respiratório prejudicado 

□Auscultar respiração   □Orientar quanto aos exercícios de expulsão de muco 

□Avaliar expectoração  □Monitorizar respiração  

□Monitorar saturação de oxigênio no sangue, usando oxímetro de pulso 

Hidratação e regulação eletrolítica 

Clínica de Doenças 

Infectocontagiosas - HULW 

 

Instrumento de Planejamento da Assistência de Enfermagem 

Baseado nas Necessidades Humanas Básicas 
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□Risco de volume de 

líquidos deficitário  □Risco 

de volume de líquidos 

excessivo  □Volume de 

líquidos aumentado  

□Volume de líquidos 

deficitário 

□Avaliar fontanelas     □Medir perímetro abdominal   

□Desestimular consumo de sódio  

□Monitorizar balanço de líquido  

□Monitorizar efeitos do regime medicamentoso   

□Monitorar exames laboratoriais   

□Orientar elevação dos membros inferiores   

□Documentar grau do edema 

Nutrição e Eliminação 

□Apetite prejudicado 

□Deglutição prejudicada 

□Estado nutricional alterado 

□Ingestão de alimentos 

deficitária □Excesso de peso 

□Baixo peso  □Obstipação 

□Diarreia  □Eliminação 

intestinal prejudicada  

□Disponibilidade para 

eliminação urinária 

adequada  □Eliminação 

urinária prejudicada 

□Continência urinária 

 

□Averiguar se existe algum incômodo na cavidade oral 

□Identificar alterações no apetite 

□Informar o cliente quanto à importância da alimentação, respeitando os hábitos 

alimentares 

□Investigar excesso de peso/baixo peso 

□Oferecer canudos para facilitar a ingestão de líquidos 

□Orientar o cliente quanto a uma posição confortável para se alimentar 

□Orientar o cliente para evitar aspiração 

□Pesar o cliente 

□Auscultar movimentos intestinais 

□Monitorizar a utilização de medicamentos e alimentos que alteram o padrão de 

eliminação 

□Encorajar para o consumo de alimentos ricos em fibras 

□Estimular a eliminação urinária 

□Limpar cavidade oral após vômito 

□Monitorizar padrão de eliminação urinária 

□Monitorizar vômito 

□Monitorizar padrão de eliminação intestinal 

□Posicionar cabeça do cliente lateralizada 

□Providenciar aparadeira, papagaio ou cuba rim 

Sono e repouso 

□Sono e repouso 

prejudicados  □Sono e 

repouso preservados 

 

□Ensinar ao cliente técnicas de relaxamento 

□Evitar a utilização de alimentos e medicamentos que possam influenciar o sono 

□Investigar fatores ambientais que dificultam o sono 

□Programar rotinas de cuidados de enfermagem para não interromper o sono e 

repouso do cliente 

Sexualidade 

□Risco de sexualidade 

alterada  □Sexualidade 

alterada 

□Explicar quanto ao uso de contraceptivo 

□Orientar o cliente quanto às relações sexuais com segurança 

□Orientar o cliente sobre comportamento sexual 

Locomoção, mecânica corporal e motilidade/Regulação Neurológica 

□Mobilidade prejudicada 

□Movimento corporal 

elevado  □Movimento 

corporal diminuído  

□Estado de consciência 

prejudicado 

□Assistir na deambulação        □Assistir no autocuidado 

□Avaliar o progresso do cliente na deambulação ou movimentação 

□Avaliar reflexos  

□Evitar estímulos táteis, luminosos ou sonoros ao cliente 

□Auxiliar na realização de mobilidade no leito 

□Monitorar sinais de irritação meníngea 

□Promover segurança através de contenções e elevação das grades do leito 

Cuidado corporal 

□Capacidade para 

autocuidado efetiva  

□Incapacidade para cuidar 

da higiene corporal 

□Higiene oral ineficaz 

 

□Assistir no cuidado da higiene oral       

□Organizar o autocuidado junto ao cliente 

□Auxiliar o cliente no cuidado com próteses dentárias 

□Estimular autocuidado conforme condição clínica e idade 

□Orientar no autocuidado     □ Realizar o autocuidado 

□Dar banho                            □Vestir o paciente 

Integridade cutaneomucosa 

□Ferida traumática  

□Integridade da pele 

prejudicada  □Pele seca 

□Úlcera por pressão 

□Avaliar a cicatrização da ferida               □ Avaliar drenagem da ferida 

□Avaliar a pele                                          □Avaliar lesões na pele 

□Avaliar risco para úlcera por pressão    

□Avaliar ausência de pelo no local das lesões 

□Identificar alteração na percepção         □Realizar tratamento de feridas 

Regulação térmica 
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□Hipertermia  □Hipotermia □Aplicar compressa                       □Monitorizar a temperatura corporal 

□Manter o cliente aquecido           □Remover o excesso de roupas 

Regulação imunológica 

□Efeito de imunização 

diminuído  □Risco de 

infecção 

□Isolar o cliente                □Orientar quanto aos efeitos colaterais da vacinação 

□Monitorizar sinais e sintomas de infecção   □Verificar as vacinas do cliente 

□Orientar para uso de máscara       □Orientar quanto à importância da vacinação 

Regulação vascular 

□Débito cardíaco elevado  

□Débito cardíaco diminuído  

□Hemorragia  □Perfusão 

dos tecidos ineficaz  

□Pressão sanguínea 

diminuída  □Pressão 

sanguínea elevada  □Risco 

de processo hemorrágico  

□Sangramento 

□Avaliar fonética das bulhas cardíacas      

□Avaliar batimentos cardíacos 

□Monitorizar pressão arterial 

□Evitar a administração de medicamentos que levem a perdas sanguíneas 

□Pressionar local de retirada do acesso intravenoso 

□Avaliar perfusão dos tecidos 

□Investigar o aparecimento de petéquias na pele 

□Monitorizar hematoma 

□Realizar a prova do laço 

Percepção dolorosa 

□Dor aguda  □Dor crônica  

□Dor cutânea 

□Dor musculoesquelética 

□Aplicar compressa    □Identificar fatores que aliviam a dor 

□Atentar para deixar o cliente em posição dorsal após punção lombar, a fim de 

evitar cefaléia postural 

□Avaliar a dor             □Avaliar resposta à medicação 

□Utilizar escalas unidimensionais e multidimensionais para a avaliação da dor 

Segurança física e ambiente 

□Abuso de substâncias  

□Adesão as precauções de 

segurança 

□ Rastrear o abuso de sustâncias 

□Gerir segurança do ambiente e ensinar medidas de segurança 

□Orientar o cliente e prestadores de cuidados para a lavagem das mãos 

Terapêutica 

□Capacidade para gerir o 

regime terapêutico 

prejudicada 

 

□Estimular a participação da família na orientação e administração de 

medicamentos 

□Identificar obstáculos de aceitação do regime terapêutico 

□Orientar sobre o efeito colateral devido ao regime terapêutico 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

Comunicação 

□Comunicação prejudicada □Identificar os obstáculos à comunicação 

□Monitorizar as alterações na comunicação do cliente e a orientação 

□Permitir a presença de visitas que estimulem à comunicação 

Aprendizagem (educação à saúde)/Sociabilidade/Recreação e lazer 

□Falta de conhecimento em 

saúde  □Medo 

□Processo familiar 

prejudicado 

□Avaliar a capacidade de aprendizagem do cliente 

□Explicar a doença ao cliente através de uma linguagem acessível 

□Examinar o conhecimento sobre saúde 

□Orientar quanto ao meio de transmissão das doenças, a fim de evitar estigmas 

existentes                                □ Avaliar o processo familiar 

□ Aconselhar sobre o medo   □ Referenciar a terapia familiar 

Autorrealização, Autoestima e Autoimagem 

□Tristeza crônica  

□Falta de confiança  

□Facilitar a capacidade para comunicar sentimentos 

□Avaliar a autoimagem e avaliar a autoestima 

NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 

Religiosidade/Espiritualidade 

□Angústia espiritual 

 

□Investigar o desejo de prática espiritual acessível 

□Ouvir as necessidades espirituais do cliente   

□Providenciar apoio espiritual para o cliente 

Observações: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Enfermeiro(a): 

COREN: 

Fonte – Pesquisa direta, João Pessoa – PB, 2012. 
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Observa-se que existem termos dos indicadores empíricos do instrumento de coleta de 

dados que não estão contemplados na forma de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem no instrumento de planejamento da assistência. Portanto, ressalta-se a 

importância da testagem da operacionalização dos instrumentos de coleta de dados e de 

planejamento da assistência, pois, a partir daí, os enfermeiros assistenciais e docentes que 

atuam na Clínica de Doenças Infectocontagiosas poderão realizar acréscimos ou retirar 

termos, para que os instrumentos representem de maneira mais próxima a realidade da clínica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os objetivos do estudo foram alcançados, tendo em vista que foram construídas duas 

versões de instrumentos (coleta de dados e planejamento da assistência) para a documentação 

do processo de enfermagem em uma Clínica de Doenças Infectocontagiosas. 

Esta pesquisa trouxe grandes contribuições para a Clínica de Doenças 

Infectocontagiosas, uma vez que na mesma inexistiam instrumentos que documentassem uma 

metodologia de assistência da Enfermagem. Trouxe, também, significantes resultados, 

confirmando a Enfermagem enquanto Ciência, pois foi demonstrado que o cuidado de 

enfermagem poderá ser embasado em um modelo conceitual que solidifique a prática 

assistencial. 

Em uma etapa posterior, os instrumentos passarão por testes, conferindo sua 

aplicabilidade na Clínica de Doenças Infectocontagiosas, tanto por enfermeiros assistenciais 

no seu dia a dia, como pelos docentes que atuam na disciplina de Saúde do Adulto e do Idoso, 

junto aos discentes da graduação em Enfermagem que cursam a disciplina.  

Assim sendo, serão disponibilizadas cópias dos instrumentos, no sentido de verificar 

se os mesmos representam a assistência a clientes portadores de doenças infectocontagiosas 

hospitalizados no serviço, e, ao final, serão anotadas as dificuldades encontradas quanto à 

aplicação, além dos itens que podem ser acrescidos ou retirados. Após a conclusão do teste de 

operacionalização, será elaborada então a versão definitiva dos instrumentos com um guia 

instrucional, facilitando seu preenchimento e sua utilização. 

 Desta maneira, será de suma importância o retorno da pesquisadora à clínica, 

realizando oficinas e promovendo grupos de discussões sobre a utilização dos instrumentos, a 

importância e a realização do exame físico por enfermeiros e a utilização da CIPE
®

, tanto para 

a compreensão e manuseio da taxonomia, como para a utilização da nomenclatura de 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem da clínica.  

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, encontraram-se dificuldades na etapa de 

validação de conteúdo, pois não foi possível reunir o grupo de enfermeiros, facilitando a 

construção do conhecimento socializado.  

Também não foi possível desenvolver uma maneira de integrar os técnicos de 

enfermagem na pesquisa, tendo em vista o grande número de profissionais e as etapas de que 

estes poderiam participar, obedecendo à Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem.  
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Ressalta-se que esta integração é de suma relevância, pois a concretização do processo 

de enfermagem é de responsabilidade de toda a equipe de enfermagem, cabendo 

privativamente ao enfermeiro a interpretação e a coleta dos dados evidenciados no histórico, a 

elaboração de diagnósticos e intervenções, no entanto a execução das intervenções é conferida 

a toda equipe de enfermagem, principalmente aos técnicos. 

 Outro grande desafio, ao longo da trajetória deste estudo, foi trabalhar com a 

construção de instrumentos para clientes de diferentes faixas etárias, dificultando a criação de 

um plano de cuidados para uma determinada população.  

Também, apesar de ter havido uma inserção no ambiente de pesquisa, foi difícil 

relacionar os aspectos clínicos de diferentes doenças infectocontagiosas a problemas passíveis 

à atuação da Enfermagem, uma vez que não sou enfermeira assistencial da clínica.  

 Cumpre assinalar que o intuito da construção destes instrumentos será fornecer dados 

mínimos essenciais que representem o cuidado de enfermagem na Clínica de Doenças 

Infectocontagiosas, pensando na operacionalização e em uma futura informatização do 

processo de enfermagem, facilitando a comunicação e o registro da assistência, tornado-a 

mais efetiva e promovendo uma maior visibilidade desta por parte da equipe de enfermagem e 

dos profissionais de outras áreas. No tocante à academia, a utilização dos instrumentos 

facilitará o processo de ensino aprendizagem dos discentes de enfermagem, possibilitando 

uma melhor visualização da teoria versus prática. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Prezado(a) Colega, 

 

Eu, Lidiane Lima de Andrade, mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba, na área de 

concentração Enfermagem na atenção à saúde, pretendo desenvolver uma pesquisa, intitulada 

Construção de instrumentos para a documentação do processo de enfermagem em uma 

clínica de doenças infectocontagiosas, com os objetivos de investigar através de uma revisão 

integrativa da literatura, como estão sendo construídos e validados instrumentos para a 

documentação do processo de enfermagem; identificar indicadores empíricos das 

necessidades humanas básicas; construir instrumentos para a documentação do processo de 

enfermagem junto aos enfermeiros assistenciais e docentes que atuam na área; e testar a 

operacionalização do instrumento através da validação clínica na assistência aos usuários 

hospitalizados. 

 Por este motivo, solicito sua colaboração na identificação dos indicadores empíricos 

das necessidades humanas básicas que você considera importante durante a assistência de 

enfermagem aos pacientes hospitalizados na clínica de doenças infectocontagiosas, com a 

finalidade de construir a primeira versão do instrumento de coleta de dados. 

Informo que será garantido o seu anonimato e assegurada sua privacidade, assim como 

o direito de desistir de participar da pesquisa em qualquer momento da coleta de dados. A 

critério de esclarecimento, informo também que não será efetuada nenhuma forma de 

gratificação por sua participação. Ressalto que os dados coletados farão parte da minha 

dissertação de mestrado, podendo ser divulgados em eventos científicos, periódicos e outros 

conclaves, tanto em nível nacional como internacional. 

Diante do exposto, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração, o que tornará 

possível a realização deste estudo. 

 

Atenciosamente, 

 

Lidiane Lima de Andrade 

Mestranda 
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Eu, ______________________________________________, concordo em participar desta 

pesquisa, declarando, para os devidos fins, que estou ciente dos objetivos da pesquisa e aceito 

participar da mesma com a liberdade de retirar o meu consentimento, sem que isso me traga 

prejuízo. 

 

João Pessoa – PB ___/___/___ 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Endereço da pesquisadora responsável: Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Centro 

de Ciências da Saúde/Universidade Federal da Paraíba, Cidade Universitária – João Pessoa, 

PB - 58059-900 Fone: 0XX83 3216.7229 Fax: 0XX83 3216.7162. E-mail: 

lidilandrade@hotmail.com 
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APÊNDICE B 

 

 

CARTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Prezado(a) Colega, 

Por gentileza, leia atentamente a definição de cada uma das necessidades humanas 

básicas apresentadas e os itens que contém as suas manifestações, selecionados a partir da 

revisão da literatura científica, do banco de termos e da nomenclatura de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem da Clínica de Doenças Infectocontagiosas. 

Ao longo da leitura, avalie cada item e assinale com um “X” no espaço 

correspondente a “Relevante”, caso você considere que ele seja importante para constar no 

instrumento de coleta de dados. Entretanto, caso você considere que este item seja 

dispensável, assinale com um “X” na alternativa “Não relevante”. Por exemplo, se eu 

apresentasse a necessidade psicobiológica de oxigenação com suas manifestações clínicas 

listadas abaixo, perguntasse o grau de relevância desses itens para o atendimento das 

necessidades humanas básicas dos pacientes hospitalizados na clínica de doenças 

infectocontagiosas, e oferecesse a escala com as alternativas Não relevante e Relevante, para 

que você desse sua opinião, conforme apresentado no quadro a seguir, você faria um “X” na 

coluna “Relevante” caso concordasse que a apneia, a bradipneia e a cianose são itens 

necessários para constar no instrumento; ao discordar, você assinalaria um “X” na coluna 

“Não relevante”. 

Manifestações das Necessidades Humanas Básicas  
Não 

relevante 
Relevante 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

Oxigenação: processo de utilização de oxigênio nos fenômenos de oxirredução das atividades 

vitais. É o sistema respiratório juntamente com o circulatório que realiza a oxigenação, 

através de processos como o ventilação, difusão e perfusão.  

Apneia   X 

Bradipneia   X 

Cianose   X 

 Ressalto que não existem respostas “certas” ou “erradas”, não devendo, por este 

motivo, deixar nenhuma questão sem resposta. Ao final do instrumento, existe um espaço 

para você sugerir o acréscimo de alguma manifestação que julgue necessária, mas que não 

esteja presente no instrumento. 

 Assim, o preenchimento do instrumento vai requerer tempo e reflexão, mas reconheço 

também sua grande contribuição na construção e validação de um instrumento para a 

documentação do processo de enfermagem na clínica de doenças infectocontagiosas, 

melhorando a qualidade do cuidado prestado. Depois de preenchido, o mesmo deverá ser 

devolvido à pesquisadora. 

 

Atenciosamente,  

Lidiane Lima de Andrade 

Mestranda 
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APÊNDICE C 

 

INDICADORES SELECIONADOS PARA AS NECESSIDADES 

HUMANAS BÁSICAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS NA CLÍNICA DE 

DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS 

 

 

Prezado(a) Colega, 

 

1- Leia atentamente as definições das necessidades humanas básicas e as suas manifestações, 

apresentadas na coluna à esquerda, e marque com um “X” o grau em que cada item é 

necessário para o atendimento das necessidades humanas básicas de pacientes hospitalizados 

na clínica de doenças infectocontagiosas. 
 

Manifestações das Necessidades Humanas Básicas 
Não 

relevante 
Relevante 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

Oxigenação: processo de utilização de oxigênio nos fenômenos de oxirredução das atividades 

vitais. É o sistema respiratório juntamente com o circulatório que realiza a oxigenação, 

através de processos como o ventilação, difusão e perfusão.  

Apneia    

Bradipneia    

Cianose    

Deformidades torácicas    

Dispneia   

Dor torácica    

Eupneia    

Expansibilidade torácica: unilateral ou bilateral    

Expectoração: espessa, fluida, purulenta, hemóptica    

Frêmito toracovocal: presente ou ausente    

Murmúrios vesiculares: presentes, ausentes ou diminuídos    

Ortopneia    

Respiração laboriosa   

Respiração superficial ou profunda   

Ruídos adventícios: roncos, sibilos, creptantes e subcreptantes    

Taquipneia    

Tosse: produtiva ou seca    

Utilização de fumo   

Hidratação e regulação eletrolítica: indispensável para manter em nível ótimo os líquidos 

corporais que são compostos principalmente por água e eletrólitos. A água é importante na 

formação de todos os líquidos corporais e os eletrólitos são minerais ou outras moléculas que 

ganham carga elétrica quando misturados ou dissolvidos em água ou outro solvente. 

Anúria   

Ascite   

Aumento da temperatura    

Diarreia   

Diminuição da reserva salivar    

Edema   

Elasticidade diminuída    
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Manifestações das Necessidades Humanas Básicas 
Não 

relevante 
Relevante 

Exames laboratoriais alterados    

Febre   

Fontanela: deprimida ou abaulada   

Oligúria   

Pele ressecada   

Perdas sanguíneas   

Sede    

Turgor diminuído   

Umidade das mucosas    

Vômitos    

Nutrição: o corpo necessita de nutrientes para o funcionamento fisiológico dos órgãos, 

crescimento e os movimentos corporais, assim se o indivíduo apresentar carência em algum 

nutriente essencial, o organismo poderá apresentar dificuldade para crescer, regenerar-se e 

manter-se. 

Abdômen: maciço, submaciço, timpânico   

Abdômen: plano, distendido, volumoso, globoso    

Altura    

Anorexia    

Apetite: diminuído, aumentado    

Cáries    

Circunferência abdominal    

Dentaduras   

Dificuldade de sucção    

Disfagia    

Dispepsia    

Distensão abdominal    

Dor abdominal   

Esplenomegalia   

Falhas dentárias    

Hábitos alimentares    

Hepatomegalia   

Intolerâncias alimentares    

Lesão na cavidade oral    

Náuseas    

Peso    

Pirose    

Preferências alimentares    

Ruídos hidroaéreos: hipoativos, hiperativos, normais    

Vômitos    

Eliminação: é caracterizada como necessidade do organismo em eliminar substâncias 

indesejadas ou presentes em quantidade excessiva, algumas dessas substâncias são ingeridas 

em quantidades superiores ao que o organismo necessita, outras, são resultado do 

metabolismo celular. 

Acolia    

Anúria    

Aspectos das fezes: coloração, consistência, frequência de 

eliminação, odor, volume 
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Manifestações das Necessidades Humanas Básicas 
Não 

relevante 
Relevante 

Colúria    

Constipação    

Corrimento    

Diarreia    

Distensão abdominal    

Disúria    

Enterorragia    

Flatulência    

Hematúria    

Hipocolia    

Incontinência fecal    

Incontinência urinária    

Melena    

Micção espontânea    

Nictúria    

Oligúria    

Polaciúria    

Poliúria    

Presença de muco    

Prurido    

Retenção urinária    

Vômito   

Sono e repouso: o sono e repouso são processos que facilitam o crescimento celular e o 

reparo dos tecidos orgânicos envelhecidos. O repouso não implica inatividade, e sim num 

estado em que as pessoas se encontram mentalmente relaxadas, isentas de ansiedade ou de 

medo; já o sono é um estado alterado recorrente da consciência.  

Cansaço    

Fadiga    

Hábitos alimentares    

Insônia    

Mudanças no ambiente que interferem o sono: luminosidade, 

barulho, tamanho da cama, costumes 

  

Sono satisfatório ou prejudicado    

Sonolência    

Utilização de medicamentos auxiliares do sono    

Utilização de medicamentos inibidores do sono    

Sexualidade: envolve não apenas a atividade sexual biológica, mas também o conceito de 

masculinidade e feminilidade da pessoa, afetando a maneira pela qual uma pessoa reage e é 

percebida pelos outros, através da intimidade física, emocional e o carinho. 

Alteração na libido    

Anorgasmia   

Ejaculação precoce   

Impotência   

Presença de doenças sexualmente transmissíveis   

Problemas relacionados ao uso de álcool   

Relacionamento heterossexual    

Relacionamento homossexual    
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Manifestações das Necessidades Humanas Básicas 
Não 

relevante 
Relevante 

Utilização de medicamentos indutores de apetite sexual    

Utilização de métodos contraceptivos   

Vida sexual ativa    

Locomoção, mecânica corporal e motilidade: a locomoção é descrita como a capacidade de 

o indivíduo locomover-se no ambiente; a motilidade é a capacidade de o indivíduo 

movimentar os segmentos corporais visando atender as suas necessidades básicas; e a 

mecânica corporal é representada por um conjunto de atividades dos sistemas 

musculoesquelético e nervoso, no intuito de manter o equilíbrio, a postura e o alinhamento 

corporal. 

Alteração no nível de consciência    

Atrofia muscular   

Deambula    

Deambula com ajuda    

Estímulos a crises convulsivas    

Fadiga   

Força motora normal    

Movimento corporal: reduzido, aumentado, normal, com 

auxílio  

  

Não deambula    

Opistótomo    

Paralisia   

Paresia    

Parestesia    

Restrição ao leito    

Restrição de movimentos    

Riso sardônico    

Sinais de comprometimento meníngeo: sinal de Kerning, sinal 

de Brudzinski, rigidez de nuca, fotofobia  

  

Trismo    

Cuidado corporal: envolve atividades que proporcionam conforto, segurança e bem-estar do 

indivíduo. A enfermagem desde os primórdios executava o auxílio ao paciente na manutenção 

do corpo limpo e bem arrumado, e visualizava a limpeza por seu valor psíquico e fisiológico. 

Couro cabeludo: alopecia, pediculose, seborreia, caspas   

Dependência do autocuidado: parcial, total, para alimentar-se, 

arrumar-se, banha-se  

  

Higiene corporal    

Higiene íntima    

Higiene oral: preservada, prejudicada, cáries, falhas dentárias, 

uso de próteses  

  

Quantidade de banhos diários    

Integridade cutaneomucosa: a pele é a principal barreira protetora contra organismos 

causadores de doenças; protege contra efeitos traumáticos; é sensitiva, devido às terminações 

nervosas encontradas; permite sentir temperatura, dor e pressão. 

Alopecia nas lesões    

Áreas que sofrem pressão    

Características do exsudato: quantidade, cor, odor    

Cicatrização das feridas    



143 

 

Manifestações das Necessidades Humanas Básicas 
Não 

relevante 
Relevante 

Classificação da úlcera por pressão    

Complicações da cicatrização: hemorragia, deiscência, 

evisceração, fístula  

  

Equimoses    

Hematomas   

Hidratação e turgor da pele   

Icterícia    

Manchas: hipocrômicas, hipercrômicas    

Parestesias    

Polimorfismo das lesões: mácula, pápula, vesícula, pústula, 

crosta  

  

Presença de lesões    

Prurido    

Sensibilidade das lesões: térmica, dolorosa, tátil    

Úlcera por pressão    

Regulação térmica: corresponde ao equilíbrio entre o calor perdido e o calor produzido, 

sendo controlada por mecanismos fisiológicos e comportamentais.  

Calafrios    

Hipertermia    

Hipotermia   

Pele fria    

Pele quente   

Pirexia ou febre    

Sudorese    

Temperatura axilar: aumentada, diminuída, normal    

Regulação neurológica: é a necessidade de o ser humano conservar ou reorganizar o 

funcionamento do sistema nervoso com a finalidade de coordenar o nível de consciência, o 

controle da memória, os processos mentais, as sensações, as emoções e os movimentos 

voluntários. 

Alteração nos reflexos    

Ansiedade    

Confusão mental    

Crises convulsivas    

Decorticação   

Delírio    

Descerebração    

Desorientação    

Força motora normal    

Memória: dia da semana, idade, endereço, dia, mês e ano do 

nascimento 

  

Nível de consciência   

Paresia   

Parestesia    

Pupilas: isocórias, anisocóricas, midríase, miose    

Sinais de irritação meníngea: sinal de Kerning, sinal de 

Brudzinski, rigidez de nuca, fotofobia 

  

Regulação imunológica: consiste na proteção do indivíduo contra micro-organismos 
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Manifestações das Necessidades Humanas Básicas 
Não 

relevante 
Relevante 

causadores de doenças. 

Cartão de vacina: atualizado, desatualizado    

Efeitos colaterais decorrentes da vacinação    

Imunidade deficiente    

Modo de transmissão da doença    

Presença de doenças crônicas   

Sinais flogísticos na inserção de cateteres    

Regulação vascular: o sistema cardiovascular, através da perfusão, nutre e oxigena os 

tecidos do corpo. Para o seu funcionamento normal, é necessário um adequado funcionamento 

do bombeamento cardíaco, como também, atividade normal do sistema nervoso, viscosidade 

sanguínea adequada, necessidades metabólicas dos tecidos, velocidade e adequação do fluxo 

sanguíneo. 

Amenorreia    

Bulhas cardíacas: normofonéticas, hipofonéticas, hiperfonéticas   

Cianose    

Epistaxe    

Equimoses    

Gengivorragia    

Hematêmese    

Hematomas    

Hematúria    

Hemorragia    

Pele fria   

Perfusão periférica    

Petéquias    

Pressão arterial: normal, aumentada, diminuída    

Prova do laço: positiva, negativa    

Pulso: filiforme, cheio, aumentado, normal, diminuído    

Pulsos periféricos palpáveis    

Ritmo cardíaco: regular, irreguar    

Sangramento    

Percepção dolorosa: traduz uma vivência sensorial e emocional desagradável, sendo o 

motivo mais comum para a busca de cuidados de saúde. 

Artralgia   

Aumento na sensibilidade à dor    

Decréscimo na sensibilidade à dor    

Dor: localização, intensidade, frequência    

Expressões corporais relacionadas à dor    

Expressões faciais relacionadas à dor   

Fatores que aliviam    

Medidas não farmacológicas para o alívio da dor   

Mialgia    

Segurança física e ambiente: corresponde a estar livre de lesões físicas, biológicas e 

psicológicas. A segurança no ambiente, seja ele hospitalar, comunitário ou o próprio lar, 

diminui a incidência de problemas de saúde e lesões, como também reduz a duração de um 

tratamento e proporciona ao cliente a sensação de bem-estar. 

Água tratada    
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Manifestações das Necessidades Humanas Básicas 
Não 

relevante 
Relevante 

Coleta de lixo    

Condições de higiene do lar    

Deambula: com auxílio, sozinho    

Destino do lixo    

Disfunção da bexiga    

Etilismo: quantos mililitros ao dia, desde quando consome   

Hábito de comer alimentos crus    

Hábito de higienização dos alimentos    

Hábito de higienizar as mãos    

Hipotensão postural    

Prejuízo sensorial    

Presença de animais domésticos    

Quantas pessoas vivem na casa    

Utilização de contenções    

Utilização de fumo: quantos cigarros ao dia, desde quando 

fuma  

  

Utilização de máscaras cirúrgicas para o transporte    

Terapêutica: consiste em uma necessidade que não está apenas voltada ao tratamento 

medicamentoso,  mas  a  todas as formas de cuidado que podem levar à satisfação  e  ao  bem- 

-estar. 

Automedicação    

Conhecimento sobre ação do medicamento   

Efeitos adversos    

Efeitos colaterais    

Medicamentos que são mais utilizados    

Reações alérgicas    

Restrições financeiras    

Utilização de medicamentos sem prescrição médica   

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

Comunicação: é essencial na relação do profissional de saúde com o cliente, sendo o veículo 

que estabelece a criação de vínculos e o meio pelo qual uma pessoa pode influenciar no 

comportamento da outra. 

Afasia    

Disartria    

Expressão corporal    

Expressão facial    

Gagueira    

Habilidade para escrever    

Habilidade para ler    

Interação com as pessoas   

Nível de compreensão   

Respostas desconexas    

Traqueostomia    

Uso da linguagem não verbal    

Uso da linguagem verbal    

Aprendizagem (educação à saúde): pode ser definida como a aquisição do conhecimento, 

atitudes ou competências. O ensino e a aprendizagem são alcançados de forma mútua, uma 
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Manifestações das Necessidades Humanas Básicas 
Não 

relevante 
Relevante 

vez que o educador em saúde serve como facilitador para que o cliente adquira o 

conhecimento necessário. 

Conhecimento sobre o problema de saúde   

Conhecimento sobre o tratamento    

Experiências anteriores: doenças, tratamentos   

Habilidade para escrever    

Habilidade para ler    

Nível de compreensão    

Nível de escolaridade    

O que a família sabe sobre o problema de saúde    

Situações que interferem no tratamento    

Sociabilidade: ou gregária representa uma necessidade de viver em grupo com o objetivo de 

integrar-se com os outros, promovendo trocas sociais. 

Agitação    

Agressividade    

Angústia    

Ansiedade    

Apatia    

Choro    

Conhecimento dos familiares sobre o modo de transmissão da 

doença 

  

Conhecimento sobre o modo de transmissão da doença    

Depressão    

Fobias    

Frustração    

Inconstância no equilíbrio do humor    

Irritabilidade    

Isolamento social    

Manifestações de carência afetiva    

Medo    

Participação de atividades na comunidade    

Quem mais auxilia no seu tratamento    

Recebe visitas no hospital    

Solidão    

Vive: sozinho, familiares, amigos    

Recreação e lazer: é a necessidade de utilizar-se e reproduzir ideias e coisas com o objetivo 

de entreter-se, distrair-se e divertir-se. 

Desejo de participar de atividades   

Ocupação do tempo livre    

Prefere ficar sozinho   

Sabe ler e escrever    

Sonolência    

Utiliza de meios eletrônicos   

Autorrealização e autoestima: a autorrealização pode ser considerada o último objetivo do 

desenvolvimento do ser humano; é a necessidade de tornar-se naquilo em que se é possível; a 

autoestima refere-se à forma pela qual a pessoa vê a si própria ou ao autorrespeito. 

Apresenta depressão    
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Manifestações das Necessidades Humanas Básicas 
Não 

relevante 
Relevante 

Apresenta desejo de morte   

Apresenta tristeza    

Desejo de conquista e de vitória   

Desejo de isolar-se    

Falta de autoconfiança    

Reconhece que é merecedor de amor e felicidade    

Tem confiança nas suas próprias ideias    

Tem medo de expor ideias    

Valoriza-se    

Autoimagem: refere-se à imagem que a pessoa tem de si mesmo. A autoimagem pode ser 

ameaçada com facilidade por alterações na função ou na aparência física. 

Choro    

Depressão    

Fontes de motivação   

Identificação de outros atributos positivos em si mesmo    

Percepção sobre o seu corpo    

Raiva    

Razões para melhora    

Sentimento de culpa   

Sentimentos e atitudes relacionados ao corpo    

Valores que contribuem para a autoimagem    

NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 

Religiosidade/espiritualidade: a espiritualidade compreende o encadeamento lógico consigo 

mesmo, com os outros e com uma força de vida que é representada por Deus; a religiosidade 

compreende o meio do qual as pessoas utilizam para chegar a Deus ou a uma força superior; a 

religião está relacionada a instituições religiosas necessárias para experimentar a sensação 

espiritual. 

Angústia    

Crenças: espirituais, culturais, religiosas    

Necessidade de praticar atividades religiosas    

Necessidade de presença de um líder espiritual    

Religião   

 

 

2- Registre suas sugestões de acréscimos de itens para o atendimento das necessidades 

humanas básicas de pacientes hospitalizados na clínica de doenças infectocontagiosas. 

 

Necessidade Sinais e sintomas de manifestação da necessidade 
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Necessidade Sinais e sintomas de manifestação da necessidade 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

3- Dados demográficos:  

Sexo: Feminino □          Masculino □ 

 

Idade: 20 a 30 anos □       31 a 40 anos □       41 a 50 anos □         Mais de 51 anos □ 

 

Nível de educação em Enfermagem: 

Graduação □         Especialista □          Mestre □         Doutor □  

 

Anos de experiência como enfermeiro(a): 

1 a 5 □     6 a 10 □      11 a 15 □      16 a 20 □       21 a 25 □      Mais de 26 □  

 

Anos de experiência na clínica de doenças infectocontagiosas: 

1 a 5 □      6 a 10 □      11 a 15 □      16 a 20 □      21 a 25 □      Mais de 26 □ 

 

Posição na enfermagem: 

Enfermeira assistencial □          Docente de enfermagem □ 
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ANEXO 
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ANEXO A 

Certidão do Comitê de Ética em Pesquisa 
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