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RESUMO 

NOGUEIRA, Luciana Gomes Furtado. Subconjunto terminológico da CIPE
®
 para pessoas 

com diabetes mellitus na atenção especializada. 2014. 196f. Tese (Doutorado em 

Enfermagem). Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – 

PB, 2014. 

 

Introdução: Os subconjuntos terminológicos da Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE
®

) são apresentados como estratégia para simplificar o seu uso na prática, 

com o propósito de desenvolver dados consistentes que descrevam o trabalho da Enfermagem, 

constituindo-se numa referência de fácil acesso em particulares contextos de cuidados. 

Objetivo: Estruturar uma proposta de Subconjunto Terminológico da CIPE
®
 para pessoas 

com diabetes mellitus na atenção especializada, com base no Modelo de Atenção Crônica e na 

Teoria das Necessidades Humanas Básicas. Método: Pesquisa do tipo metodológica, 

estruturada em quatro etapas sequenciais e interdependentes: a) Identificação de termos e 

conceitos relevantes para a prática de enfermagem relacionada à pessoa com diabetes; b) 

Mapeamento cruzado dos termos identificados com os termos da CIPE
® 

Versão 2011; c) 

Construção dos enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem; d) 

Estruturação do Subconjunto Terminológico da CIPE
® 

para pessoas com diabetes. Antes de 

ser executado, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário da UFPB (HULW/UFPB), sob CAAE nº 1938241300005183.
 
Resultados: Na 

primeira etapa, foram identificados 1.036 termos em 134 prontuários de pessoas com diabetes 

atendidas em consultas de enfermagem no Ambulatório de Endocrinologia do HULW/UFPB, 

os quais foram submetidos a um processo de normalização que resultou em 582 termos. Na 

segunda etapa, os 582 termos identificados foram submetidos a um processo de mapeamento 

cruzado, em correspondência com os conceitos da CIPE
® 

Versão 2011. Evidenciara-se 213 

termos constantes e 130 não constantes nessa classificação, que constituíram o banco de 

termos da linguagem de enfermagem relacionado à pessoa com diabetes. Na terceira etapa, o 

banco de termos, a CIPE
® 

Versão 2011 e o Modelo de Atenção crônica subsidiaram a 

construção de 115 enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem e 452 intervenções 

de enfermagem. Os diagnósticos foram submetidos à avaliação por especialistas quanto a sua 

utilização na prática, e as intervenções quanto à sua pertinência em relação aos diagnósticos 

de enfermagem correspondentes. Na quarta etapa, a estruturação do Subconjunto 

Terminológico da CIPE
® 

para
 
pessoas

 
com diabetes na atenção especializada foi constituída 

por 66 diagnósticos/resultados de enfermagem e 347 intervenções de enfermagem, resultantes 

dos processos de avaliação, tendo como base o Modelo de Atenção Crônica e a Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas de Horta. Considerações finais: O Subconjunto 

Terminológico da CIPE
®
 resultante da pesquisa é bastante abrangente, porquanto pode 

subsidiar uma diversidade de desdobramentos no campo da pesquisa, incluindo-se estudos de 

validação clínica dos enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções, bem como a  sua 

apropriação no Projeto de Sistematização da Assistência de Enfermagem do HULW/UFPB, 

como referencial de cuidado e documentação da prática de enfermagem nos setores que 

assistem as pessoas com diabetes. 

 

Descritores: Enfermagem; Classificação; Terminologia; Doença crônica; Diabetes mellitus. 
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ABSTRACT 

NOGUEIRA, Luciana Gomes Furtado. Terminological subset of ICNP ® for people with 

diabetes mellitus in specialized care. 2014. 196f. Thesis (PhD in Nursing). Health Science 

Center, Federal University of Paraíba, João Pessoa – PB, 2014. 

 

 

Introduction: The terminological subset of the International Classification for Nursing 

Practice (ICNP
®

) are presented as strategies to simplify their use in practice, aiming to 

develop data describing nursing work, being a reference of ease access in specific care. 

Objective: To organize a proposal of Terminological Subset of ICNP
® 

people with diabetes 

mellitus in specialized care based on the Chronic Care Model and Needs Basic Human 

Theory. Method: Methodological research, organized in four sequence and independent 

steps. A) Terms and concepts identification important for nursing practice related to the 

person with diabetes. B) Cross mapping of identified terms with ICNP
® 

terms Version 2011. 

C) Construction of the statements nursing diagnosis, outcomes and interventions. D) 

Organization of the Terminological Subset of ICNP
®
 with people with diabetes. Before 

executed, the project was approved by the Ethic Committee in Research of the University 

Hospital of UFPB (HULW/UFPB), with CAAE number 1938241300005183. Results: In the 

first step, there were identified 1.036 terms in 134 records of people with diabetes attended in 

nursing consultations in the Clinic of Endocrinology of HULW/UFPB, submitted to a 

normalization process resulting in 582 terms. In the second step, the identified 582 terms were 

submitted to a cross mapping process, according to ICNP
® 

concepts
 
Version 2011. There were 

213 constant terms and 130 not constant terms in this classification, being the database of 

nursing language terms related to people with diabetes. In the third step, the database, the 

ICNP
® 

Version 2011 and the Chronic Care Model subsidize the construction of 115 

statements of nursing diagnosis/outcomes and 452 nursing interventions. The diagnosis were 

submitted to evaluation by the specialists about their use in practice and interventions as to 

their relevance to the corresponding nursing diagnosis. In the fourth step, the organization of 

the Terminological Subset of ICNP
® 

for people with diabetes in the specialized care, was built 

by 66 nursing diagnosis/outcomes of and 347 nursing interventions, resulting from the 

evaluation processes, having as basis the Chronic Care Model and the Needs Basic Human 

Theory of Horta. Final Considerations: The Terminological Subset of ICNP
®
 resulting 

research is quite comprehensive, enabling support a diversity of developments in research, 

including the study of the clinical validation of the diagnosis, the results and interventions as 

well as their use in the Systematization of Nursing Care Project of HULW/UFPB, as a 

reference for care and documentation of nursing practice in sectors that assist people with 

diabetes. 

 

Keywords: Nursing; Classification; Terminology; Chronic Disease; Diabetes Mellitus. 
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RESUMEN 

NOGUEIRA, Luciana Gomes Furtado. Subconjunto terminológico de la CIPE
® 

para 

personas con diabetes mellitus en la atención especializada. 2014. 196f. Tesis (Doctorado 

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

PB, 2014.  

 

Introducción: Subconjuntos de terminología de la Clasificación Internacional para la Práctica 

de Enfermería (CIPE
®

) se presentan como una estrategia para simplificar su uso en la 

práctica, con el fin de obtener datos consistentes que describen el trabajo de enfermería, 

convirtiéndose en un punto de referencia de fácil acceso en particulares contextos de 

cuidados. Objetivo: Estructurar una propuesta de Subconjunto Terminológico de la CIPE
®

 

para personas con diabetes mellitus en la atención especializada, con base en el modelo de 

Atención Crónica y en la Teoría de las Necesidades Humanas Básicas. Método: La 

investigación de tipo metodológica, dividida en cuatro etapas sucesivas e interdependientes: 

a) Identificación de los términos y conceptos relevantes relacionados con la práctica de 

enfermaría relacionada a personas con diabetes; b) Mapeo cruzado de los términos 

identificados con los términos de la CIPE
® 

Versión 2011; c) La construcción de los 

enunciados de diagnósticos, resultados e intervenciones de enfermería; d) Estructuración de 

Subconjunto Terminológico de la CIPE
® 

para personas con diabetes. Antes de ser ejecutado, 

el proyecto fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Hospital Universitario 

de UFPB (HULW / UFPB), bajo CAAE N º 1938241300005183. Resultados: En la primera 

etapa, se identificaron 1.036 términos en los 134 prontuarios de personas con diabetes 

atendidas en consultas de enfermería en el Ambulatorio de Endocrinología del HULW/UFPB, 

estos fueron sometidos a un proceso de normalización que resultó en 582 términos. En la 

segunda etapa, los 582 términos identificados se sometieron a un proceso de mapeo cruzado, 

en correspondencia con los conceptos de la CIPE
®
 Versión 2011. Fue evidenciado 213 

términos constantes y 130 no constantes en esta clasificación, que constituyeron la base de 

datos de términos de lenguaje de enfermaría relacionado a personas con diabetes. En la tercera 

etapa, la base de datos de términos, la CIPE
® 

Versión 2011 y el modelo de atención crónica 

apoyaron la construcción de 115 enunciados de diagnósticos/resultados de enfermería y 452 

intervenciones de enfermería. Los diagnósticos fueron sometidos a una evaluación por 

especialistas en cuanto a su uso en la práctica, y las intervenciones en cuanto a su pertinencia 

junto a los diagnósticos de enfermería correspondientes. En el cuarta etapa, la estructuración 

del Subconjunto Terminológico de la CIPE
® 

para personas con diabetes en la atención 

especializada consistió en 66 diagnósticos/resultados de enfermería y 347 intervenciones de 

enfermería, resultantes del proceso de evaluación, sobre la base del modelo de Atención 

Crónica y Teoría de las Necesidades Humanas Básicas de Horta. Consideraciones finales: El 

Subconjunto Terminológico de la CIPE
®
 resultante de la investigación es bastante amplia, ya 

que puede soportar una variedad de desdoblamientos en el campo de la investigación, 

incluyéndose estudios de validación clínica de los enunciados de diagnósticos, resultados e 

intervenciones, así como su participación en el Proyecto de Sistematización de la Atención de 
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Enfermería del HULW/UFPB, como punto de referencia para la atención y la documentación 

de la práctica de enfermería en los sectores que ayudan a personas con diabetes.  

 

Descriptores: Enfermería; Clasificación; Terminología; Enfermedad crónica; Diabetes 

mellitus. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente pesquisa, cujo objetivo foi de estruturar um subconjunto terminológico da 

CIPE
®

 para pessoas com diabetes mellitus, na atenção especializada do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba (HULW/UFPB), está inserida na linha 

de pesquisa Fundamentos Teórico-filosóficos do Cuidar em Enfermagem e Saúde, vinculada 

ao projeto de pesquisa “Subconjuntos terminológicos da CIPE
®

 para áreas de especialidades 

clínicas e da atenção básica em saúde”, e destina-se a contribuir com a assistência de 

enfermagem nos setores que atendem a essa clientela a partir desse instrumento terminológico 

que se constitui como uma referência de cuidado. 

O interesse para a escolha desse tema é decorrente de um caminhar acadêmico e 

profissional com o Sistema de Classificação CIPE
®
. Academicamente, como graduanda do 

Curso de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, tive a oportunidade de ter esse 

sistema abordado em algumas disciplinas, além de participar de projetos de pesquisa e de 

construir o Trabalho de Conclusão de Curso envolvendo tal classificação
(1)

. 

Profissionalmente, como enfermeira assistencial da Clínica Médica do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley (HULW), integrei-me ao grupo de pesquisadoras do projeto 

de sistematização da assistência de enfermagem do HULW e continuei a acompanhar o 

desenvolvimento dos sistemas de classificação em enfermagem, em especial, a CIPE
®
. 

Intensifiquei o meu engajamento nessa área quando, ao ingressar na Pós-graduação, elaborei 

minha dissertação, inserida na linha de pesquisa Fundamentos Teórico-filosóficos do Cuidar 

em Enfermagem e Saúde do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Fundamentação da 

Assistência de Enfermagem (GEPFAE) do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem/CCS/UFPB, intitulada Construção de uma nomenclatura de diagnósticos de 

enfermagem para a Clínica Médica do HULW/UFPB
(2)

. 

Após a conclusão da dissertação, o Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem/CCS/UFPB passou a sediar o Centro CIPE
®
 do Brasil vinculado a essa linha de 

pesquisa, que oferece novas possibilidades de pesquisa especificamente voltadas para integrar 

o sistema de classificação CIPE
®
,
 
na prática de enfermagem, o que, direcionou meu ingresso 

no Doutorado. Essa condição demandou o desenvolvimento deste projeto de pesquisa, com a 

finalidade de ampliar meus conhecimentos na área de subconjuntos terminológicos da CIPE
®
, 

com o propósito de reverter os resultados do estudo numa melhor qualidade da assistência de 

enfermagem no referido hospital. 
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Nesta pesquisa, a categoria de clientes e de prioridade de saúde escolhida para o 

Subconjunto Terminológico da CIPE
®
 foi a de pessoas com diabetes mellitus na Atenção 

Especializada, representadas pelos pacientes atendidos no Ambulatório de Endocrinologia do 

HULW/UFPB. Nessa escolha, levou-se também em consideração a prevalência crescente de 

doenças crônicas em nível global, entre elas, o diabetes, refletindo-se, inclusive, na Atenção 

Especializada e Hospitalar, evidenciando-se um percentual crescente dessa clientela nos 

setores ambulatoriais e de internação do local de trabalho da pesquisadora, como também por 

se enquadrar numa das três áreas de prioridades de saúde segundo o quadro de referência de 

subconjunto terminológico da CIPE
®
. Assim, é importante o desenvolvimento de estratégias 

para melhorar a qualidade da assistência de enfermagem prestada, visto que o referido 

hospital é uma instituição de referência no estado da Paraíba.  

Face ao exposto, a pesquisa está organizada em partes, conforme normas estabelecidas 

para trabalhos científicos, e aborda uma nova possibilidade de gestão terapêutica na 

perspectiva da Enfermagem para pessoas com  diabetes mellitus, tendo como base o Modelo 

de Atenção Crônica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Enfermagem, ao longo de sua história, tem apresentado a necessidade de construir 

um vocabulário próprio, consensual e objetivo para a sua prática, de modo a permitir tanto sua 

definição como ciência quanto de proporcionar uma aplicabilidade mais eficaz de seus 

princípios, métodos e técnicas. Para que isso ocorra, é necessário que a utilização dos termos 

de enfermagem seja capaz de reproduzir um universo único de conhecimento, para que a 

comunicação aconteça de forma clara, precisa, objetiva e entendível por todos que compõem a 

equipe de enfermagem, de modo a garantir a continuidade dos cuidados
(3-4)

. 

Para atender à necessidade de unificar a linguagem da Enfermagem, foi desenvolvida 

pelo Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE) a Classificação Internacional para a Prática 

de Enfermagem (CIPE
®
), que vem se consolidando mundialmente como uma das tendências 

para uniformizar a comunicação e a troca de informações entre os enfermeiros, visando 

representar a prática de enfermagem nos Sistemas de Informação em Saúde. Atualmente, é a 

única classificação de enfermagem aceita pela Organização Mundial de Saúde como parte da 

Família de Classificações da CID
(5)

. 

Destarte, o CIE incentiva o envolvimento dos enfermeiros na visibilidade da 

Enfermagem ao ressaltar que a utilização da CIPE
®
 expressa o que os enfermeiros realizam 

diante das necessidades ou condições apresentadas pelos pacientes, a fim que determinados 

resultados possam ser alcançados, possibilitando descrições da prática de enfermagem de 

modo a facilitar a comparação das práticas realizadas, em cenários clínicos, em populações, 

em áreas geográficas ou em diferentes períodos, e apresenta como estratégia para simplificar a 

sua utilização na prática o desenvolvimento de catálogos ou subconjuntos terminológicos
(6)

. 

Os catálogos ou subconjuntos terminológicos constituem um conjunto de enunciados 

de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para um grupo de clientes e 

prioridade de saúde selecionados, com o objetivo de desenvolver dados consistentes que 

descrevam o trabalho da Enfermagem e constituir uma referência de fácil acesso para os 

enfermeiros em seu particular contexto de cuidados, podendo ser utilizados em sistemas de 

registros manuais e eletrônicos
(6-7)

. 

Para seu desenvolvimento, os enfermeiros devem selecionar uma prioridade em saúde, 

que pode ser direcionada a três áreas: condições de saúde (exemplo: diabetes, tuberculose, 

HIV/AIDS, doença cardíaca), especialidades ou contexto de cuidados (exemplo: saúde da 

mulher, enfermagem comunitária) e fenômenos de enfermagem (exemplo: dor, fadiga, 
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autocuidado, adesão ao tratamento). O cliente pode ser o indivíduo, a família e a 

comunidade
(8)

. 

Nesse sentido, a prioridade de saúde selecionada para direcionar a estruturação do 

subconjunto terminológico nesta pesquisa foi o diabetes, considerando que as doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais causas de mortes no mundo e têm 

contribuído para um elevado número de mortes prematuras, perda de qualidade de vida com 

alto grau de limitação nas atividades de trabalho e de lazer, além dos impactos econômicos 

para as famílias, as comunidades e a sociedade em geral
(9)

. 

Entre as DCNTs, o diabetes mellitus é considerado uma das grandes epidemias 

mundiais do Século XXI, e as complicações em longo prazo decorrentes dessa doença crônica 

representam um importante problema de saúde pública, tendo em vista que acarretam 

incorporações de tecnologias de alto custo para seu tratamento e oneram o sistema de saúde; 

aposentadorias precoces advindas das incapacidades funcionais que sobrecarregam o sistema 

previdenciário e diminuem a qualidade e o tempo de vida das pessoas 
(10)

. 

Estudos recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS) estimaram que, até 2030, 

as pessoas com diabetes mellitus será de, aproximadamente, 366 milhões. No Brasil, estima-

se para esse século, aproximadamente, 11 milhões de pessoas com diabetes, evidenciando-se 

esses dados nos relatos do Sistema Único de Saúde que mostram que o diabetes mellitus é a 

quinta indicação de hospitalização e está entre as dez maiores causas de mortalidade no 

país
(10)

. 

Entre os principais fatores responsáveis pelo aumento do número de pessoas com 

diabetes estão o crescimento e ao envelhecimento populacional, à maior urbanização, à 

crescente prevalência de obesidade e de sedentarismo, bem como à maior sobrevida de 

pessoas com diabetes mellitus
(11)

. 

Diante dessas considerações, destaca-se a relevância de que esforços governamentais e 

de todos os segmentos da sociedade são urgentes, no sentido de impedir o agravamento dessa 

situação. Para isso, é necessário desenvolver novas ferramentas, para que se possa prevenir ou 

retardar o aparecimento das complicações e, mais do que isso, prevenir ou retardar o 

surgimento do diabetes mellitus
(10,12)

. 

Como resposta para esses desafios, merece destaque o modelo de gestão de cuidados 

crônicos recomendado pela Organização Mundial de Saúde, denominado de Modelo de 

Atenção Crônica, para serem utilizados e adaptados em vários países. Com base nesse 

modelo, a atuação do enfermeiro no cuidado à doença crônica pode ser fundamental, por estar 

na linha de frente da prática em termos de facilitar informações e educação ao doente; 
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estabelecer  relações com os doentes, cuidadores e comunidades; disponibilizar a 

continuidade de cuidados; utilizar tecnologia para fazer avançar a prestação de cuidados; 

apoiar a adesão a terapêuticas em longo prazo e promover a prática colaborativa, em todos os 

níveis de prestação do cuidado
(13)

. 

Para tanto, o enfermeiro, para efetivar todas as ações voltadas para pessoas com 

diabetes, precisa norteá-las a partir do processo de enfermagem, que se trata de uma 

metodologia científica em que são aplicados conhecimentos técnico-científicos e humanos na 

assistência aos pacientes, conferindo respaldo científico, segurança e direcionamento para as 

atividades realizadas, contribuindo para dar mais credibilidade, competência e visibilidade da 

enfermagem e, em consequência, mais autonomia e satisfação profissional
(14)

. 

Nesse aspecto, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), por meio da Resolução 

358/2009, tem preconizado que a assistência de enfermagem deve ser sistematizada 

implantando-se o processo de enfermagem
(15)

. Esse processo de enfermagem, composto por 

cinco etapas denominadas de investigação ou histórico, diagnóstico, planejamento, 

implementação e avaliação, por sua vez, deve estar apoiado em uma teoria de Enfermagem 

para direcionar suas etapas, e que essa teoria seja compreendida pelos enfermeiros e 

apropriada à realidade em que o serviço de enfermagem encontra-se inserido
(14)

. 

No Brasil, a teoria de Enfermagem que mais fortemente modificou a prática da área 

foi a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, desenvolvida por uma teórica brasileira 

Wanda de Aguiar Horta, que tem como foco do trabalho da Enfermagem levar o ser humano 

ao estado de equilíbrio, ou seja, à saúde, pelo atendimento de suas necessidades básicas, 

constituídas conceitualmente como problemas de enfermagem
(16)

. 

Diante desse contexto, o Modelo de Atenção Crônica (MAC) e a Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas (TNHB) são utilizados nesta pesquisa como modelo teórico 

para construir o Subconjunto Terminológico da CIPE
®
 para pessoas com diabetes mellitus na 

atenção especializada para o Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB. A escolha pelo 

MAC é devido ao mesmo se adequar, com pertinência, ao objeto de estudo e por ser 

referenciado nos projetos da Política Nacional de Atenção ao Diabetes no Brasil. A escolha 

pela Teoria das NHB se justifica por ser o modelo teórico que embasa o Projeto de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) do referido hospital e por compreender 

que, para se ter uma assistência de enfermagem adequada e individualizada, é necessária a 

aplicação do processo de enfermagem, baseada em uma teoria específica que seja do 

conhecimento de todos os profissionais da instituição que realizam o cuidado. 
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Considerando o meu envolvimento como enfermeira na busca de estruturar o processo 

de cuidar a partir da utilização de um sistema de classificação de enfermagem, em específico, 

a CIPE
®
,
 
na identificação de diagnósticos de enfermagem, desde o desenvolvimento da 

Nomenclatura de Diagnósticos de Enfermagem para a Clínica Médica do HULW/UFPB; o 

processo evolutivo dessa classificação, que possibilita uma facilidade de aplicação na prática 

a partir do uso de subconjuntos e o fato de o Hospital Universitário ser referência na 

especialidade de Endocrinologia, com uma permanência constante de pessoas com diabetes 

mellitus, muitos deles com complicações agudas e crônicas, questiona-se: A partir dos 

registros das consultas de enfermagem de enfermagem de pessoas com diabetes mellitus 

podem-se identificar termos e conceitos relevantes para a prática de enfermagem com esta 

clientela? Os termos e conceitos identificados na prática de enfermagem no atendimento a 

essa clientela estão presentes na CIPE
®
? Estes termos e conceitos podem ser utilizados para 

construir enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para pessoas 

com diabetes mellitus na atenção especializada? A partir dos enunciados de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem construídos e avaliados, pode-se estruturar uma 

proposta de Subconjunto Terminológico da CIPE
®
 para pessoas com diabetes mellitus na 

atenção especializada, seguindo as orientações determinadas pelo Conselho Internacional de 

Enfermeiros? 

 A necessidade de respostas para esses questionamentos despertou-me para o interesse 

de realizar uma pesquisa, com a finalidade de estruturar um Subconjunto Terminológico da 

CIPE
®
 para pessoas com diabetes mellitus na Atenção Especializada, por acreditar que estaria 

contribuindo com a assistência de enfermagem do setor do Ambulatório de Endocrinologia  

diante dos propósitos que os Catálogos permitem aos enfermeiros para integrarem mais 

facilmente a CIPE
®

 em sua prática, o que se constitui como uma referência de cuidado de 

fácil acesso, melhora a documentação dos cuidados de enfermagem e promove a segurança e 

a qualidade dos cuidados de saúde ao fornecer dados sistemáticos, recuperáveis acerca dos 

cuidados de saúde em todo o mundo. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

Estruturar uma proposta de Subconjunto Terminológico da CIPE
®
 para pessoas com 

diabetes mellitus na atenção especializada, com base no Modelo de Atenção Crônica e na 

Teoria das Necessidades Humanas Básicas. 

 

Objetivos específicos: 

 Organizar os termos identificados nos registros das consultas de enfermagem 

de pessoas com diabetes atendidas na atenção especializada e mapeados com 

os termos da CIPE
®
;  

 Construir a partir dos termos identificados enunciados de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem para essa clientela;  

 Analisar os enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem em relação a 

sua utilização na prática na atenção especializada;  

 Analisar a pertinência das intervenções de enfermagem relacionada aos 

diagnósticos/resultados de enfermagem construídos e validados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Neste capítulo, apresenta-se a revisão de literatura sobre os seguintes aspectos: 

Classificação Internacional para a Prática da Enfermagem (CIPE
®
) - retrospectiva histórica; 

Subconjuntos terminológicos da CIPE
®

;
 
Atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas 

no contexto das Redes de Atenção à Saúde; a Atenção à pessoa com diabetes mellitus no 

contexto da Enfermagem. A seleção dessa composição justifica-se pela necessidade de 

apresentar a origem e a estruturação de um subconjunto terminológico como também a 

relevância da escolha da prioridade de saúde e o papel da Enfermagem em seu atendimento. 

 

 

2.1 Classificação Internacional para a Prática da Enfermagem – CIPE
® 

- retrospectiva 

histórica 

 

 O desafio de se elaborar uma terminologia que descrevesse a prática da enfermagem 

surgiu com a constatação de que, apesar de todos os esforços desempenhados pelas 

enfermeiras de todo o mundo para desenvolver tais terminologias, nenhuma delas 

representava o domínio da Enfermagem, de forma abrangente, devido a problemas como 

influências culturais e específicas das organizações geradoras que as impediam de ser 

utilizadas universalmente. 

 Durante o 19º Congresso Quadrienal, realizado em 1989, em Seul - Korea, foi 

apresentada ao Internacional Council of Nurses (ICN) uma proposta de desenvolvimento de 

uma classificação internacional dos elementos da prática de enfermagem, com a justificativa 

de que faltavam um sistema e uma linguagem específica da profissão, necessários para que a 

Enfermagem contasse com dados confiáveis para formular políticas de saúde, conter custos, 

informatizar os serviços de saúde e controlar seu próprio trabalho
(17)

. 

 Surge, então, a Classificação Internacional para a Prática da Enfermagem (CIPE
®

), em 

cujo processo de desenvolvimento foram elaboradas várias versões: em 1996, o CIE publicou 

a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – Versão Alfa: um marco 

unificador, que continha a Classificação de Fenômenos de Enfermagem e a Classificação de 

Intervenções de Enfermagem, com o objetivo de estimular comentários, observações, críticas 

e recomendações de ajuste e iniciar um processo de retroalimentação com vistas ao seu 

aprimoramento. Na evolução, foi divulgada a CIPE
®

 Versão Beta, em 1999, durante as 

comemorações dos cem anos do CIE; a CIPE
®
 Versão Beta 2, em 2001; a CIPE

®
 Versão 1.0, 
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em 2005; a CIPE
®
 Versão 1.1, em 2008; a CIPE

®
 Versão 2, em 2009 e a CIPE

®
 2011, em 

maio de 2011
(18-19)

. Mais recentemente, foi publicada a CIPE
®
 Versão 2013 em maio de 

2013
(20)

. 

 A CIPE
®
 Versão 1.0, lançada em julho de 2005, no 23º Congresso Quadrienal do ICN, 

em Taiwan, foi considerada muito mais do que um mero vocabulário, por ser um recurso que 

pode acomodar vocabulários existentes através do mapeamento cruzado, que pode ser usado 

para desenvolver novos vocabulários como uma terminologia composicional e identificar 

relações entre os conceitos e os vocabulários como uma terminologia de referência. Essa 

versão reflete as principais reformulações na direção de tornar os sistemas de classificação 

tecnologicamente mais fortes, enquanto, ao mesmo tempo, sejam acessíveis ao uso das 

enfermeiras, apresentando-se por meio de uma simples estrutura multiaxial, por empregar um 

método de descrição lógica
(6)

. 

 Nessa versão, é apresentado um novo grupo de eixos que unificou os oito eixos das 

estruturas das Classificações de Fenômenos e de Ações da CIPE
®
 Versão Beta 2 (16 eixos no 

total), consistindo apenas numa estrutura de classificação compreendida por sete eixos, 

denominada de Modelo de Sete Eixos. A vantagem dessa nova estrutura é de que isso 

simplifica a representação e resolve a extensão da redundância e da ambiguidade de termos 

que eram inerentes à CIPE
®
 Versão Beta 2

(6)
. 

Nesse modelo, os sete eixos são definidos, como: Foco: área de atenção que é 

relevante para a Enfermagem. Exemplos: dor, sem teto, eliminação, expectativa de vida, 

conhecimento; Julgamento: opinião clinica ou determinação relacionada ao foco da prática 

de enfermagem. Exemplo: nível diminuído, aumentado, interrompido, anormal; Cliente: 

sujeito ao qual o diagnóstico se refere e que é o recipiente de uma intervenção. Exemplo: 

recém-nascido, cuidador, família, comunidade; Ação: um processo intencional aplicado a um 

cliente. Exemplo: educar, trocar, monitorar; Localização: orientação anatômica e espacial de 

um diagnóstico ou intervenções. Exemplo: posterior, abdome, escola, centro de saúde 

comunitário (Figura 1). 
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Figura 1: Modelo de Sete Eixos da CIPE
®
 

 

Fonte: ICN
(6) 

 

O Modelo de Sete Eixos é destinado a facilitar a composição de enunciados de 

diagnósticos, de resultados e de intervenções. Esses enunciados podem ser organizados em 

grupos significativos, de modo que se tenha acesso rápido a conjuntos de enunciados 

preestabelecidos de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem – Catálogos 

CIPE
®
. Os principais propósitos da elaboração desses catálogos são os de construir sistemas 

de registro dos elementos da prática usando a CIPE
®
, com todos os benefícios de fazer parte 

de um sistema de linguagem unificada, e tornar a CIPE
®
 um instrumental tecnológico que 

pode ser integrado à prática de enfermagem no local do cuidado
(6,18)

. 

A CIPE
® 

Versão 1.1 foi lançada em julho de 2008, com um novo browser, incluindo 

os conceitos primitivos do Modelo de Sete Eixos e os enunciados de diagnósticos, 

intervenções e resultados de enfermagem. Foram acrescentado trezentos e setenta e seis novos 

conceitos a essa Versão. Entre as representações disponíveis, figuram as seguintes: Browser, 

Arquivos de bases de dados, Arquivos OWL para Protégé e Catálogos
(8,21)

. 

 A CIPE
® 

Versão 2.0 foi lançada no 24º Congresso Quadrienal do ICN, em Durban, 

África do Sul, em 2009. Foram adicionadas mais de 400 novas entidades e muitos desses 

conceitos, declarações de diagnósticos e intervenções foram desenvolvidos para os catálogos 

CIPE
®. 

Dessa forma, ela evoluiu com mais de 2.000 termos constantes e vários enunciados de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem, objetivando o enriquecimento e o 

Modelo 
de Sete 
Eixos da 

CIPE® 
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Julgamento 

Meios 

Ação Tempo 

Localização 

Cliente 
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desenvolvimento de catálogos. Encontra-se disponível nas seguintes representações: Web 

browser, do Modelo de Sete Eixos, Representação Ontology Web Language (OWL), e os 

Catálogos CIPE
®
, todos desenvolvidos e apresentados de acordo com os procedimentos de 

manutenção do Programa CIPE
®
 e distribuídos pelo ICN por meio da internet

(7,21)
. 

A CIPE
®  

Versão 2011 foi publicada em 4 de maio de 2011, na Conferência do CIE, 

realizada em Valletta, na Ilha de Malta. Evolui com um total de 5.148 conceitos, incluindo 

454 conceitos novos cuja maioria é composta dos diagnósticos, resultados e intervenções 

previamente coordenados, desenvolvidos a partir da elaboração dos catálogos CIPE
®
. Sua 

versão eletrônica se encontra no c-Space do CIE - uma plataforma da website, bastante 

utilizada para o trabalho dos catálogos ou subconjuntos da CIPE
® (19)

. Essa versão foi 

traduzida para o português do Brasil em janeiro de 2013 e já está disponível em versão 

eletrônica 
(22)

. 

Sua atual versão - a CIPE
®  

Versão 2013 - foi lançada em maio de 2013, em 

Melbourne, na Austrália, durante o Congresso do CIE. A versão inclui 3.894 conceitos 

relevantes para o apoio de comunicação e prática de enfermagem. Nessa versão, 435 

enunciados pré-combinados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem foram 

acrescentados para um total de 1589 enunciados pré-combinados existentes na CIPE
®
. Na 

ocasião de seu lançamento, os catálogos CIPE
®
 publicados pelo CIE foram todos atualizados 

(20)
. Sua tradução para o português do Brasil foi realizada pelo Centro CIPE

® 
Brasil e 

disponibilizada em versão eletrônica desde fevereiro de 2014. 

Nesse processo de constantes atualizações, o Programa CIPE
®

 encontra-se organizado 

em três principais áreas de trabalho: Pesquisa e desenvolvimento; Manutenção e operação; e 

Disseminação e ensino, que compreende o Ciclo de Vida da Terminologia CIPE
® (7)

. (Figura 

2) 

Figura 2 – Ciclo de vida da terminologia CIPE
® 

 

Fonte: Coenen e Kim
(23).
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Na área de trabalho Pesquisa e Desenvolvimento, destacam-se os Centros Acreditados 

pelo CIE para pesquisa e desenvolvimento da CIPE
®
, que colaboram com o trabalho de 

tradução ou validação da CIPE
® 

e a aplicação da CIPE
®
 na prática; os catálogos ou 

subconjuntos terminológicos da CIPE
®
,
 
que preenchem uma necessidade na construção de 

sistemas de informação em saúde, descrevendo diagnósticos, resultados e intervenções
 

adequadas para determinada área de cuidado; o CIPE
® 

Tradução; o CIPE
® - 

Comitê de 

Avaliação e os Projetos de Desenvolvimento e Pesquisa Mundial com a CIPE
®(7)

.
 

Na
 
área de trabalho CIPE

® 
- Manutenção e operações - é controlado o gerenciamento 

de suas versões para garantir sua atualização a cada dois anos, em consonância com os 

Congressos e as Conferências do CIE, enquanto na área CIPE
®
 - Disseminação e Ensino - as 

atenções são destinadas a uma disponibilidade para seus usuários, incluindo as publicações 

internas (Boletim CIPE
®

, guias, catálogos),
 
as publicações externas (capítulos de livro, anais 

de congressos), página CIPE
® 

no
 
website do CIE, os Congressos e as Conferências do CIE 

como também o ensino da CIPE
® 

por meio de consultoria, parceria, colaboração no local de 

trabalho e conferências
(7)

. 

Desde 2011, a CIPE
® 

encontra-se inserida no mais novo Programa do CIE, o e-Health, 

que tem o objetivo de transformar a Enfermagem por meio da aplicação visionária das 

tecnologias da informação e comunicação. Nessa perspectiva, para tornar mais fácil sua 

utilização, está sendo apresentada em alguns formatos: 1) uma classificação de expressões de 

enfermagem pré-definidas; 2) um produto de sete eixos para a composição de expressões de 

enfermagem e; 3) Catálogos ou subconjuntos terminológicos de termos selecionados para uso 

em atuações particulares
(19)

. 

 Entre as principais metas do Programa e-Health, destacam-se: a) prestar apoio à 

prática da e-Health; b) conseguir que se reconheça o CIE como autoridade em matéria de 

informática em saúde; e c) fazer com que o CIE ocupe uma posição central na comunidade da 

informática em saúde. Para tal, foi constituído um grupo assessor, que se encarregará de levar 

adiante o trabalho diário com que se avançam os projetos, o desenvolvimento dos produtos e a 

difusão, em todo o mundo, da informação relacionada à informática em saúde, incluídas a 

CIPE
®
, a rede de Telenursing do CIE e outras entidades relacionadas

(24)
. 
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2.1.1 Subconjuntos terminológicos da CIPE
® 

 

Subconjuntos terminológicos ou Catálogos CIPE
®
 são definidos como conjuntos de 

conceitos pré-combinados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para um 

grupo de clientes e/ou prioridades de saúde selecionados, que podem originar conjuntos de 

dados a serem usados para apoiar e melhorar a prática clínica, o processo de tomada de 

decisão, a pesquisa e a formação profissional. Além disso, contribuem para expandir o uso da 

CIPE
® 

no âmbito mundial, uma vez que permite focalizar as variações culturais e linguísticas. 

Vale ressaltar, no entanto, que esses catálogos não substituem o julgamento clínico e a tomada 

de decisão da enfermeira, que será sempre essencial para dispensar cuidados individualizados 

aos pacientes e suas famílias
(8,18,23)

. 

A estrutura dos subconjuntos terminológicos da CIPE
®
 inclui os clientes e suas 

prioridades de saúde. Define-se cliente como o sujeito ao qual um diagnóstico se refere e que 

é receptor de uma intervenção. Podem ser indivíduos, famílias e comunidades que recebem 

cuidados de enfermagem. As prioridades de saúde se enquadram em uma dessas três áreas: 

condições de saúde (por exemplo, diabetes, saúde mental), especialidades de cuidados de 

saúde ou local do atendimento; e fenômenos de enfermagem
(7-8)

. 

A criação dos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da CIPE
®
, acreditados pelo 

CIE, com o objetivo de disseminar a utilização na prática clínica, na pesquisa e no ensino da 

CIPE
®
, favoreceu o início do desenvolvimento de subconjuntos terminológicos em âmbito 

mundial. Esses centros, que podem ser uma instituição, uma faculdade, um departamento, 

uma associação nacional ou outro grupo que atenda aos critérios do CIE, têm objetivos 

compatíveis com a missão do CIE e a visão da CIPE
®
, o que contribui para a pesquisa e a 

avaliação dessa terminologia; para o ensino, a comunicação e a disseminação da CIPE
®(24)

. 

O processo de desenvolvimento de subconjuntos terminológicos, em âmbito mundial, 

é crescente, conforme apresentado nos quadros abaixo, sendo, respectivamente, Subconjuntos 

publicados pelo Conselho Internacional de Enfermagem (Quadro 1); Subconjuntos em 

desenvolvimento em nível mundial (Quadro 2); e Subconjuntos desenvolvidos no Programa 

de Pós-graduação em Enfermagem da UFPB – Centro CIPE
® 

Brasil (Quadro 3): 
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Quadro 1: Subconjuntos terminológicos da CIPE
® 

publicados pelo CIE 

SUBCONJUNTO PAÍS REFERÊNCIA 

Catálogo CIPE
®
 para “Estabelecer 

parceria com os indivíduos e as famílias 

para promover a adesão ao tratamento” 

 ICN. Partnering with Individuals 

and Families to Promote 

Adherence to Treatment
(25)

.  

Catálogo CIPE
®
 para “Cuidados 

paliativos para uma morte digna” 

Etiópia, Índia, 

Quênia, EUA 

ICN. Palliative Care for Dignified 

Dying
(26)

.  

Catálogo CIPE
®
 Indicadores de 

Resultados de Enfermagem 

Canadá ICN. Nursing Outcome 

Indicators
(27)

.  

Catálogo CIPE
® 

Enfermagem 

Comunitária 

Escócia ICN. Community Nursing
(28)

.  

Catálogo CIPE
® 

para Dor Pediátrica EUA ICN. Paedriatic Pain 

Management
(29)

.  

Catálogo CIPE
® 

Cuidados de 

enfermagem para crianças com HIV e 

AIDS 

EUA ICN. Nursing Care of Children 

with HIV and AIDS
(30)

.  

Catálogo CIPE
®
 para SNOMED CT 

Equivalência da Tabela de Diagnósticos 

e demonstração de resultados 

EUA ICN. ICNP
®
 to SNOMED CT 

Equivalency Table for Diagnosis e 

Outcome Statements
(31)

.  

 

O catálogo CIPE
®
 para “Estabelecer parceria com os indivíduos e as famílias para 

promover a adesão ao tratamento” inclui conceitos de diagnósticos, resultados e intervenções 

de enfermagem com foco em indivíduos e famílias com o risco ou com o problema real de 

adesão/aderência. Foi o primeiro catálogo desenvolvido pelo CIE, e a lista de enunciados de 

diagnósticos e intervenções de enfermagem foi desenvolvida nas categorias de aspectos físico, 

mental e comportamental, sociocultural, ambiental e espiritual da adesão
(32)

. 

O catálogo CIPE
®

 para “Cuidados paliativos para uma morte digna” foi desenvolvido 

para indivíduos no estágio final de vida, após um trabalho de pesquisa entre quatro países 

(Etiópia, Índia, Quênia e Estados Unidos) para identificar intervenções de enfermagem para 

promover morte digna
(33)

. Foi baseado no “Modelo de Cuidados de Preservação da 

Dignidade” e organizado em 269 enunciados de diagnóstico, resultado e intervenção de 

enfermagem em três sistemas: preocupações relacionadas com a doença, repertório de 

preservação da dignidade e inventário da dignidade social. Sua criação foi um esforço em 

grupo, composto por Ardith Z. Doorenbos; Kay Jansen; Rhonda P. Oakes; Sarah A. Wilson, 

dos Estados Unidos
(26)

. 

O catálogo CIPE
®
 “C-HOBIC” é resultado do projeto canadense “Resultados de saúde 

canadense para melhor informação e cuidados” (C-HOBIC), que tem o objetivo de promover 

o uso sistemático e difundido das avaliações dos pacientes e documentação padronizadas, 

incentivando os enfermeiros a usarem os sistemas de informação em saúde. Para estruturar 

esse projeto, foram identificados, na prática clínica da província de Ontário, resultados de 
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enfermagem que refletiam a contribuição da enfermagem no cuidado do paciente para serem 

mapeados com os termos da CIPE
®
, terminologia escolhida para a documentação da prática 

de enfermagem. Os conceitos do Projeto C-HOBIC, mapeados com os termos da CIPE
®

, 

resultaram em 54 termos com correspondência entre si e 24 termos para serem incluídos na 

CIPE
®
, que servem de base para a construção do Subconjunto CIPE

®
 C-HOBIC. 

Embora não esteja disponibilizado na literatura científica, esse projeto já evoluiu para 

um total de 96 termos. Os enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem foram construídos com base na CIPE
®
 Versão 2.0. Atualmente, está no site do 

CIE, em publicação conjunta com a Associação de Enfermeiras do Canadá, com o título 

Nursing Outcome Indicators (Indicadores de Resultados de Enfermagem), como o 

Subconjunto do Projeto C-HOBIC
(27)

. 

Em 2012, foi publicado o Catálogo CIPE
® 

para Dor Pediátrica, desenvolvido por 

enfermeiros especialistas do Centro Médico Nacional para Crianças de Washington, em 

colaboração com o Conselho Internacional de Enfermeiros. Os enunciados de diagnósticos, 

resultados e intervenções são organizados em quatro categorias baseadas no Modelo 

Multidimensional de Dor de Loeser: Aspectos psicológicos da dor; Aspectos fisiológicos da 

dor; Habilidades e atividades funcionais associadas à dor; e o Esquema de manejo da dor
(29)

.  

Nos Estados Unidos, em 2012, por meio de um projeto da Universidade de Minnesota, 

foi estruturado o Subconjunto CIPE
®
 para documentação do cuidado de enfermagem com 

crianças com HIV/AIDS, que foi construído com base no modelo proposto pelo CIE, 

acrescentando-se uma nova fase referente à utilização de estrutura conceitual para delinear o 

subconjunto. Foi utilizado como estrutura conceitual o Modelo de Cuidado de Saúde de 

crianças de Bindler-Ball. Para tanto, foram selecionadas como clientela e prioridade de saúde 

crianças com HIV/AIDS em países em desenvolvimento, desde a infância até a pré-

adolescência, incluindo suas famílias. A justificativa para o desenvolvimento desse 

subconjunto se deu em virtude de o HIV/AIDS ser uma prioridade do CIE
(34)

. 

Para selecionar os termos e os conceitos a serem incluídos nesse subconjunto, utilizou-

se a estrutura conceitual referida acima. Eles foram identificados por especialistas clínicos e 

pesquisadores da área. Para mapear os conceitos com a CIPE
®
, foi utilizado um consenso 

entre os enfermeiros, que estabeleceram os mais apropriados para a prática com crianças com 

HIV/AIDS, classificando-os de acordo com o grau de adequação, com uma escala de 1 a 4 

pontos, em que 1 significa adequação perfeita, 2, adequação conceitual, 3, adequação parcial, 

e 4, sem adequação. Nesse processo, foram utilizadas várias ferramentas da CIPE
®
, como a 

estrutura do browser online, a versão impressa e uma lista contendo os termos, a definição e 
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os códigos. Os enunciados de diagnósticos e resultados de enfermagem foram construídos ou 

alterados de acordo com o Modelo de Sete Eixos da CIPE
®
. As intervenções de enfermagem 

foram construídas usando-se, inicialmente, a CIPE
®
 Versão 1.0, porém não foram 

especificadas como foram desenvolvidas e quem as exerceria, em virtude do método e de sua 

implementação poderem variar entre países e comunidades. Como resultado, obtiveram-se 53 

conceitos de diagnósticos e resultados de enfermagem e 85 de intervenções incluídas no 

subconjunto. Os conceitos de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem foram 

organizados nos cinco níveis de cuidado da estrutura conceitual, a saber: Manutenção da 

saúde; Promoção da saúde; Vivendo com uma condição crônica; Doença aguda intermitente e 

Cuidado no final da vida. 

Mais recentemente, em 2013, foi publicado o Catálogo CIPE
®
 para SNOMED CT 

Equivalência da Tabela de Diagnósticos e demonstração de resultados, cujos mapeamentos 

entre os conceitos de diagnósticos e resultados da CIPE
® 

e os conceitos da SNOMED CT 

(Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms) têm sido integrados ao Sistema de 

Linguagem Médica Unificada (UMLS) dos Estados Unidos
(31)

. 

 

Quadro 2 - Subconjuntos em desenvolvimento em nível mundial 

SUBCONJUNTO  PAÍS REFERÊNCIA 

Obstetrícia e Cardiologia Paquistão Rukanuddin
(35)

 

Pacientes oncológicos Alemanha Konig e Siller
(36)

 

Enfermagem em desastre Austrália ICN
(24)

 

Cuidados críticos Brasil ICN
(24)

 

Processo familiar Chile ICN
(24)

 

Não adesão ao tratamento em pacientes 

com hipertensão 

México ICN
(24)

 

Risco de câncer de mama México ICN
(24)

 

Cuidado comunitário Noruega ICN
(24)

 

Família e paternidade no nascimento da 

criança 

Portugal ICN
(24)

 

Depressão Portugal ICN
(24)

 

Dependência de drogas Portugal ICN
(24)

 

Saúde mental Portugal ICN
(24)

 

 

O Catálogo de Obstetrícia e Cardiologia é decorrente do projeto CIPE
®
 do Paquistão, 

que vem sendo desenvolvido nas seguintes instituições: Escola de Enfermagem da 

Universidade Aga Khan, Hospital Universitário da Aga Khan, Serviços de Saúde da Aga 

Khan, Hospitais para mulheres e crianças, Escola de Saúde Pública em Karachi e três 

Faculdades Públicas de Enfermagem, utilizando a CIPE
®
 Versão beta 2.0, para a construção 

de quinze modelos de planos de cuidados na área de Obstetrícia e de Cardiologia, contendo 
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fenômenos/diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem. Para a elaboração desses 

subconjuntos da CIPE
®
, participaram enfermeiras voluntárias e experts nas áreas de 

Obstetrícia e de Cardiologia
(35)

. 

Na Alemanha, também podemos citar o projeto de desenvolvimento dos subconjuntos 

da CIPE
®
 para “Pacientes oncológicos”, resultante de 67 planos de cuidados de enfermagem 

utilizados na Instituição “Klinik fur Tumorbiologie” em Freiburg. Os termos resultantes do 

processo de mapeamento entre os termos dos planos de cuidados e os termos da CIPE
®

 

Versão 1.0 passaram por um processo de avaliação, e cada grupo de termos mapeados foi 

organizados em quatro categorias diferentes, enviadas para o processo de revisão da 

CIPE
®(36)

. 

O catálogo CIPE
®
 “Enfermagem em desastre” está sendo desenvolvido pela 

Universidade da Flinders (Austrália), através do Centro CIPE
®
. Seu enfoque é a Enfermagem 

em casos de desastres, uma área que tem sido foco de mais conhecimentos e publicações 

devido ao advento de mais desastres. O projeto é coordenado pela Dra. Lídia Mayner desde 

janeiro de 2010
(24)

. 

O Projeto de tecnologia móvel que usa a CIPE
®
 para a “Enfermagem em cuidados 

críticos” avaliou 550 diagnósticos e 660 intervenções de enfermagem a partir da CIPE
®

 

versão 1.0, em um hospital-escola da Universidade Federal de Santa Catarina ─ Brasil, sob a 

coordenação da Enfermeira Dra. Grace Dal Sasso, desde outubro de 2007
(24)

. 

O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da CIPE
®
 do Chile está desenvolvendo um 

subconjunto CIPE
®
 para o “Processo familiar”, que incluirá dimensões como enfrentamento, 

poder, regras e tomadas de decisão familiar. Esse projeto é coordenado  por Júlia Ramirez 

Castillo desde outubro de 2009
(24)

. 

No México, existe o “Projeto de desenvolvimento de catálogos em áreas clínicas”, que 

envolve o catálogo CIPE
® 

de “Não adesão ao tratamento em pacientes com hipertensão”; e o 

catálogo CIPE
® 

de “Risco para câncer de mama”, para mulheres de 35 a 45 anos, os quais 

estão acessíveis nas unidades médicas no estado de Chihuahua. Esses catálogos são 

coordenados por Maria Virgínia Hernandez Alonso e Manuela Isela Rodriguez Quezada, 

desde fevereiro de 2010
(24)

. 

Na Noruega, a pesquisa envolve o desenvolvimento e a implementação dos Planos de 

Cuidados Eletrônicos baseados na CIPE
®
 sobre o “Cuidado comunitário na unidade de 

demência”. Participam do seu desenvolvimento enfermeiras com experiência clínica em 

geriatria e demência, sob a coordenação de Heidi Snoen Glomsas, desde fevereiro de 2010
(24)

.
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Em Portugal, são quatro os projetos de desenvolvimento de catálogos: o catálogo 

CIPE
®

 para a “Família e paternidade no nascimento da criança”, para crianças de até seis 

meses de idade, sob a coordenação de Alexandrina Cardoso, desde agosto de 2009; o catálogo 

CIPE
®
 de “Saúde mental sobre depressão”, sob a coordenação de Raul Cordeiro, desde agosto 

de 2009; o catálogo CIPE
®
 sobre “Dependentes de drogas”, desenvolvido pelo Instituto de 

Drogas e Dependente de Drogas, sob a coordenação de Helder São João, desde junho de 

2009, e o catálogo CIPE
® 

sobre “Saúde mental”, coordenado por Tânia Lourenço, desde 

novembro de 2009
(24)

. 

Recentemente, foi atualizado no site do CIE que se encontram em desenvolvimento 

mais catálogos, como: Cliente de Saúde Mental Adulto hospitalizado; Cliente Pediátrico 

hospitalizado; Pós-cirurgia de Artroplastia total do quadril; Prevenção de úlceras de pressão; e 

Cuidados Especiais no Berçário
(37)

. 

 

 

Quadro 3 - Subconjuntos desenvolvidos no Programa de Pós-graduação em Enfermagem da 

UFPB – Centro CIPE
® 

Brasil 

 

Título Ano Clientela Prioridade de 

saúde 

Referencial 

teórico 

Finalização 

Catálogo CIPE
®
 para 

insuficiência cardíaca 

congestiva
(38-39)

  

2009 Pacientes com 

ICC (classe III) 

Doenças 

cardíacas 

Modelo 

fisiopatológico 

da insuficiência 

cardíaca 

68 DE/RE 

252 IE 

Catálogo CIPE
®
 para 

dor oncológica
(40-41)

 

2009 Pacientes com 

dor oncológica 

Dor oncológica Modelo 

estrutural da dor 

oncológica 

156 DE/RE 

219 IE 

Proposta de 

subconjunto 

terminológico da 

Classificação 

Internacional para a 

Prática de Enfermagem 

para hipertensos na 

Atenção Básica
(42-43)

 

2012 Hipertensos Doenças 

cardiovasculares 

Necessidades 

humanas 

básicas de 

Horta e Modelo 

de Cuidados na 

Doença Crônica 

60 DE/RE 

351 IE 

Diagnósticos/ resultados 

e intervenções de 

enfermagem para a 

pessoa idosa: proposta 

de subconjunto 

terminológico da 

CIPE
®(44-45)

 

2011 Idosos 

comunitários 

Enfermagem 

gerontogeriátrica 

Modelo de vida 

de Roper, 

Logan e Tierney 

127 DE/RE 

578 IE 
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Proposta de um 

subconjunto 

terminológico da CIPE
®
 

para clientes 

submetidos à 

prostatectomia
(46)

 

2013 Pacientes 

submetidos à 

prostatectomia 

Pacientes 

cirúrgicos 

Necessidades 

humanas 

básicas de 

Horta 

33 DE/RE 

206 IE 

 

O Catálogo CIPE
®

 para “Insuficiência cardíaca congestiva” foi desenvolvido no 

Centro CIPE
®
 da Universidade Federal da Paraíba – Brasil, voltado para pacientes portadores 

de insuficiência cardíaca congestiva classe funcional III da Escala de NYHA. Foi construído 

tendo como base o modelo fisiopatológico da insuficiência cardíaca, para a prioridade de 

doenças cardíacas, resultando em 68 enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem e 

234 enunciados de intervenções de enfermagem, construídas com base na CIPE
®
 Versão 1.0, 

e distribuídas a partir dos sintomas mais frequentes nos pacientes portadores de ICC, ou seja, 

taquicardia, dispneia, edema e congestão
(38-39)

. 

O Catálogo CIPE
®

 para “Dor oncológica” foi desenvolvido como um projeto do 

Centro CIPE
®
 da Universidade Federal da Paraíba – Brasil. Destina-se a pacientes adultos 

portadores de neoplasia maligna que, em algum momento do diagnóstico do câncer até a 

morte, experimentam a sensação de dor. Foi desenvolvido para o fenômeno dor oncológica, e 

as enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem construídos foram 

distribuídos de acordo com o Modelo de Dor Oncológica desenvolvido no estudo, 

contemplando 156 enunciados de diagnósticos e resultados e 219 intervenções de enfermagem 

elaborados com base na CIPE
®
 Versão 1.0 e mapeados com a CIPE

®
 Versão 1.1

(40-41)
. 

Atualmente está em processo de validação como projeto de tese de Doutorado. 

O Subconjunto terminológico da CIPE
®

 para a pessoa hipertensa na atenção básica 

foi desenvolvido para proporcionar ao enfermeiro uma ferramenta de auxílio na organização 

do processo de trabalho, no que tange à assistência de enfermagem ao usuário hipertenso, bem 

como na padronização dos registros de enfermagem realizados na consulta de enfermagem. 

Foram construídos 60 enunciados de diagnósticos e resultados de enfermagem e 351 de 

intervenções de enfermagem, com base na CIPE
® 

2011, distribuídos de acordo com o Modelo 

de Cuidados na Doença Crônica e na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta
(42-

43)
. 

A proposta do Subconjunto Terminológico da CIPE
® 

para a pessoa idosa
 

foi 

estruturada para servir de guia para os enfermeiros que prestam cuidados a essa clientela, no 

atendimento nas Unidades de Saúde ou no domicílio. Foram construídos 127 enunciados de 
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diagnósticos e resultados de enfermagem e 578 intervenções de enfermagem, com base na 

CIPE
® 

2011, tendo como suporte teórico o Modelo de Atividade de Vida
(44-45)

. 

O Subconjunto Terminológico da CIPE
® 

para clientes prostatectomizados tem como 

finalidade guiar a prática clínica dos enfermeiros que atuam em Clínica Cirúrgica e pode 

favorecer a implantação da assistência de enfermagem e disseminar a utilização e a 

implantação da CIPE
®
. Foram construídos 33 enunciados de diagnósticos e resultados de 

enfermagem e 206 intervenções de enfermagem, com base na CIPE
® 

2011, tendo como 

modelo teórico a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta
(46)

. 

O Centro CIPE
® 

Brasil não esgota suas iniciativas de desenvolvimento de 

subconjuntos ou catálogos CIPE por meio dessas pesquisas apresentadas e está em processo 

de desenvolvimento no Curso de Doutorado em Enfermagem, um Catálogo CIPE
® 

para a 

pessoa com Diabetes Mellitus na atenção especializada (a presente pesquisa) e em processo de 

validação os Catálogos CIPE
® 

para dor oncológica e o para a pessoa idosa no domicilio. Suas 

atividades têm sido desenvolvidas em consonância com os três componentes do Ciclo de Vida 

da Terminologia CIPE
®
. Esse processo de desenvolvimento de Catálogos ou Subconjuntos 

terminológicos da CIPE
® 

está inserido no componente Pesquisa e Desenvolvimento
(47)

. 

Com essa apresentação do processo de desenvolvimento de catálogos ou subconjuntos 

terminológicos da CIPE
® 

no âmbito mundial, observa-se a constatação da evolução da CIPE
®
, 

proporcionada a partir de fatores como: apresentação dos termos no modelo multiaxial 

(modelo de sete eixos); sua inserção na tecnologia computacional; publicação limitada a via 

eletrônica; e a inclusão de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem na estrutura 

hierárquica. Um dos principais pilares de sustentação dessa evolução são os Centros de 

Pesquisa e Desenvolvimento da CIPE
®(5)

. 

 

 

2.2 Atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas no contexto das Redes de Atenção 

à Saúde 

 

 As doenças crônicas têm sido uma preocupação mundial das organizações de saúde 

nacionais e internacionais, dos gestores de saúde e da sociedade. Tal preocupação justifica-se 

pelo forte impacto que elas representam nos índices de mortalidade, morbidades relacionadas 

e perda significativa da qualidade de vida. 

 “Caracterizam-se geralmente por início gradual, de prognóstico usualmente incerto, 

com longa ou indefinida duração. Estão relacionadas a causas múltiplas, apresentando curso 
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clínico que muda ao longo do tempo com possíveis períodos de agudização, podendo gerar 

incapacidades. Requerem intervenções com o uso de tecnologias leves, leve-duras e duras, 

associadas a mudanças no estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo que nem 

sempre leva à cura”
(48)

. 

 No Brasil, as doenças crônicas mais prevalentes incluem doenças cardiovasculares, 

câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. Esse fato impulsionou, em 2011, a 

elaboração do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), com o objetivo de promover o desenvolvimento e a implementação 

de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a 

prevenção, o controle e o cuidado das DCNT e seus fatores de risco. Esse Plano apresenta 

como um dos componentes principais o terceiro eixo, que se refere ao Cuidado Integral, e 

apresenta como propósito a construção da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças 

Crônicas
(9)

. 

 Tal processo de construção da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas tem 

como base as Redes de Atenção à Saúde, “as quais são organizações poliárquicas de 

conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos 

comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção 

contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde – 

prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa e de forma 

humanizada –, e com responsabilidades sanitárias e econômicas por essa população”
(49)

. 

 A proposição para mudar a organização da atenção às doenças crônicas em rede e 

linha de cuidados prioritários é decorrente da crise vivenciada no setor de saúde 

contemporâneo, na qual a assistência à saúde é centrada em sistemas fragmentados, 

utilizando, principalmente, tecnologias duras, que produzem atos desconexos sem uma 

intervenção articulada e cuidadora, incoerentes com diretrizes como a integralidade do 

cuidado
(50)

. 

 Destaca-se como impulsionador nesse processo de mudança por parte do Ministério da 

Saúde a publicação da Portaria nº 4729, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes 

para a estruturação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e o lançamento do Programa Nacional 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade como estratégia de incluir parâmetros importantes 

ligados à atenção às pessoas com doenças crônicas e fortalecer a organização dessa rede
(48)

. O 

único caminho para alcançar a atenção integral é pela organização do cuidado em rede. Para 

isso, é necessário que cada serviço seja repensado como um componente fundamental da 
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integralidade do cuidado, como uma estação no circuito que cada indivíduo percorre para 

obter a integralidade de que necessita
(50)

. 

 Nessa perspectiva, a organização da rede de atenção às pessoas com doenças crônicas 

é feita a partir do quadro epidemiológico apresentado no setor de saúde, priorizando-se os 

eixos temáticos, entre os quais, serão desenvolvidas as linhas de cuidado para as 

doenças/fatores de risco mais prevalentes: doenças renocardiovasculares; diabetes; obesidade; 

doenças respiratórias crônicas e câncer (de mama e colo de útero). Seus componentes 

incluem: 1) Serviços de Atenção Primária; 2) Serviços de Atenção Especializada; 3) Sistemas 

de apoio; 4) Sistemas logísticos; 5) Regulação; e 6) Governança
(48,51)

.  

 Para uma boa organização da rede, é fundamental o modelo de atenção à saúde, visto 

que é a partir dele que se define como a atenção é realizada na rede e como os diversos pontos 

de atenção se comunicam e se articulam. Nesse sentido, também é apontada a necessidade de 

mudanças no modelo do Sistema Único de Saúde (SUS), para tornar coerente com os 

propósitos das Redes de Atenção à Saúde e sair do modelo centrado na doença para uma 

organização de saúde centrada na pessoa
(52)

. 

 Considerando tais aspectos, é apontado pela Organização Mundial de Saúde o Modelo 

de Atenção Crônica (MAC), por considerá-lo como um modelo inovador de prevenção, 

controle e atenção às DCNT, capaz de redirecionar os sistemas de saúde vigentes em sistemas 

que contemplem o curso de cada doença ao longo da vida com foco nas necessidades da 

pessoa com doença crônica 
(53)

. Tal Modelo de Atenção Crônica, nesta pesquisa, fora 

escolhido como modelo teórico para subsidiar a estruturação do Subconjunto Terminológico 

da CIPE para pessoas com diabetes na atenção especializada, como na literatura se evidencia 

como referência para diversos projetos de transformação, como aqui no Brasil, o 

desenvolvimento do Modelo de Atenção às Condições Crônicas
(54)

. 

 Diante das diversas mudanças apontadas para melhorar a organização do sistema de 

saúde direcionado para as doenças crônicas, é sugerido que tal sistema seja organizado de 

forma a uma rede poliárquica, onde a Atenção Primária de Saúde (APS) ocupe a posição 

central, devendo trabalhar de forma articulada e organizando a rede de atenção dentro de uma 

linha de cuidado pactuada entre todos os níveis envolvidos (Figura 3). 
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Figura 3: Organização poliárquica em rede 

 

Fonte: OPAS
(55)

. 

  

A Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas organizada nessa estrutura 

justifica-se pelo fato de a Atenção Primária de Saúde (APS) ter um caráter estratégico por ser 

o ponto de atenção com mais capilaridade e potencial para identificar as necessidades da 

população a partir de uma estratificação de riscos, essenciais para subsidiar a organização em 

toda a rede
(56)

. 

 Para atuar como ordenadora da Rede e coordenadora do cuidado, no entanto, é 

importante que a APS disponha de profissionais qualificados para atender de maneira integral, 

como também de fortes sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, entre eles, os sistemas de 

teleconsultoria; equipamentos de telediagnóstico (exemplo: Telessaúde Brasil Redes); 

sistemas de informação; assistência farmacêutica; práticas integrativas e complementares e 

práticas corporais e apoio ao autocuidado
(48)

.
 

 Em relação aos pontos de Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) e de Atenção 

Hospitalar (AH) no cuidado das pessoas com doenças crônicas, eles devem atuar de forma 

complementar e integrada à atenção básica. Para isso, é necessário que a oferta de serviços 

por esses pontos de atenção seja planejada a partir do ordenamento da RAS pela APS. Entre a 

APS e a AAE, destacam-se quatro formas possíveis de relação: 1) Referência e 

contrarreferência; 2) Relação de visitas periódicas de especialistas; 3) Relação mediada por 

gestor de caso; e 4) Coordenadora do cuidado. Esta última é a mais efetiva e eficiente
(57)

. 

 Assim, considerando todas as diretrizes descritas anteriormente para organizar o 

cuidado voltado para as pessoas com doenças crônicas, estão sendo elaboradas as linhas de 

cuidado regionalmente, a partir de suas particularidades, uma vez que “as linhas de cuidado, 
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também denominadas de itinerário terapêutico ou itinerário do cuidado, expressam os fluxos 

assistenciais que devem ser garantidos aos usuários, no sentido de atender às suas 

necessidades de saúde, definindo as ações e os serviços que devem ser desenvolvidos nos 

diferentes pontos de atenção de uma rede (nível primário, secundário e terciário) e nos 

sistemas de apoio”
(58)

. 

 Nesse processo de elaboração das linhas de cuidado, como a linha de cuidado do 

diabetes, por exemplo, vários pontos de atenção à saúde, como a Academia da Saúde, Melhor 

em casa, Telessaúde, CRAS, UPA 24 horas, já estão estruturados e disponibilizados para 

compor as práticas assistenciais com vistas a contemplar as necessidades dos usuários. 

Esses pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços de oferta de 

determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular. Todos são igualmente 

importantes para que se cumpram os objetivos das redes de atenção à saúde, e eles se 

diferenciam, apenas, pelas distintas densidades tecnológicas que os caracterizam. 

Alguns modelos de linhas de cuidado para o diabetes mellitus já podem ser 

visualizados em alguns municípios brasileiros, como a realidade de Diadema
(55)

, São Paulo
(59)

, 

Curitiba
(60)

, entre outros. 

A finalidade da linha de cuidado do diabetes mellitus é de fortalecer e qualificar a 

atenção à pessoa com essa doença, por meio da integralidade e da longitudinalidade do 

cuidado, em todos os pontos de atenção. Para tanto, são indicados alguns passos de 

modelagem da linha do cuidado do diabetes mellitus para dar início ao processo de 

organização a partir da equipe de Atenção Básica
(61)

: 
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 Ressalte-se, no entanto, que, apesar de as linhas de cuidado ainda serem organizadas 

por doenças, é essencial a avaliação integral do paciente pela equipe de saúde tendo em vista a 

complexidade do diabetes que, geralmente, apresenta outros fatores de risco/doenças. 

 

 

2.3. Atenção à pessoa com diabetes mellitus no contexto da Enfermagem  

 

2.3.1 Panorama geral do diabetes mellitus 

 

 Diabetes mellitus é uma doença complexa, crônica que exige tratamento médico 

contínuo com as estratégias de redução de risco multifatoriais, além do controle glicêmico
(62)

. 

Refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por 

hiperglicemia resultante de defeitos na secreção e/ou ação da insulina
(63)

. 

 É classificada em quatro categorias clínicas
(62)

: 

Definir metas e indicadores que serão utilizados para monitoramento e avaliação das 
Linhas de Cuidado 

Identificar a população estimada de pessoas com DM e os diferentes estratos de risco 

Desenhar o itinerário terapêutico dos usuários na rede e relacionar as necessidades 
logísticas e de apoio necessárias 

Identificar como funciona o sistema de gestão da rede (espaços de pactuação) 

Identificar as necessidades das UBS quanto ao sistema de apoio (diagnóstico, 
terapêutico, assistência farmacêutica e sistema de informação) 

Identificar as necessidades das UBS quanto ao sistema logístico (cartão SUS, 
prontuário eletrônico,centrais de regulação) 

Identificar quais são os pontos de atenção no município/distrito/região/estado e suas 
respectivas competências 

Partir da situação problema "atenção ao DM na Unidade Básica de Saúde (UBS)" 
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 Entre essas categorias, o diabetes tipo 1 acomete 5-10% das pessoas com diabetes, 

enquanto o tipo 2 acomete, aproximadamente, 90-95% dos casos
(62)

. 

 

Tabela 1: Critérios para o diagnóstico de diabetes e estágios pré-clínicos 

 

Categoria Glicemia de 

jejum* 

TTG: duas horas 

após 75g de 

glicose 

Glicemia 

casual** 

Hemoglobina 

glicada 

(HbA1c) 

Glicemia normal < 100 <140 <200 <5.7% 

Prediabetes >100 e <125 ≥ 140 e <199  >5.7 e < 6.4% 

Diabetes mellitus ≥ 126 ≥ 200 200 

(com sintomas 

clássicos***) 

>6.5% 

Fonte: Adaptado da American Diabetes Association
(61-62)

. 

*O jejum é definido como a falta de ingestão calórica por, no mínimo, oito horas. 

** Glicemia plasmática casual é definida como aquela realizada a qualquer hora do dia, sem se observar o 

intervalo desde a última refeição. 

***Os sintomas clássicos de DM incluem poliúria, polidipsia e polifagia. 

 

 Seu diagnóstico baseia-se em quatro tipos de exames: glicemia casual, glicemia de 

jejum, teste de tolerância à glicose com sobrecarga de 75g em duas horas (TTG) e, em alguns 

Diabetes 
Tipo 1 

•Caracteriza-se pela destruição progressiva e insidiosa das células β produtoras 
de insulina das ilhotas pancreáticas, usualmente levando à deficiência absoulta 
de insulina. Ocorre, principalmente, em crianças e adolescentes, que 
apresentam sintomas clássicos como poliúria, polidipsia, perda de peso, 
polifagia e visão turva. Necessitam de insulinoterapia para sobreviver (63). 

Diabetes 
Tipo2 

•É provocado por um defeito na secreção e na ação da insulina (resistência 
insulínica). Manifesta-se, em geral, em adultos com história de excesso de 
peso. Apresenta-se, muitas vezes, com complicações tardias, como proteínúria, 
retinopatia, neuropatia periférica, entre outras. Não necessita de insulinoterapia 
(61). 

Outros tipos 
específicos 

•Envolvem os defeitos genéticos das células β; os defeitos genéticos na ação da 
insulina; doenças do pâncreas exócrino; endocrinopatias; medicamentos e 
agentes químicos; infecções; formas incomuns de DM imunomediado e outras 
síndromes genéticas (63). 

Diabetes 
gestacional 

•É um estado de hiperglicemia, menos severo que diabetes tipo 1 e 2, detectado 
pela primeira vez na gravidez. Geralmente é resolvido no período pós-parto e 
pode retornar anos depois (61). 
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casos, hemoglobina glicada (HbA1c). Os critérios diagnósticos para cada exame são 

apresentados na Tabela 1. 

 Suas complicações classificam-se em agudas e crônicas. As complicações agudas 

constituem emergências clínicas e incluem cetoacidose diabética, estado hiperosmolar 

hiperglicêmico e hipoglicemia. As complicações crônicas incluem doenças cardiovasculares, 

nefropatia, retinopatia, neuropatia e pé diabético
(62-63)

. 

 

 

2.3.2 Assistência de enfermagem à pessoa com diabetes mellitus 

 

 Assistir as pessoas com diabetes é um desafio para os profissionais de saúde, pois 

envolve não apenas ajudar a controlar os sintomas, a viver com incapacidades e adaptar-se às 

mudanças sociais e psicológicas decorrentes da doença, mas também ensiná-las a como viver 

e manejar a doença diante das situações que se apresentam no dia a dia, sensibilizando-os 

sobre a necessidade de mudanças comportamentais ao longo da trajetória da doença e da 

vida
(63)

. 

 Entre os profissionais de saúde envolvidos nesse processo educativo, destaca-se o 

enfermeiro como um elemento-chave para a qualidade do cuidado das pessoas com diabetes, 

por ser a educação de pacientes considerada um dos principais componentes do cuidado 

padrão disponibilizado pelos enfermeiros. Esse papel de educador está atrelado ao 

crescimento e ao desenvolvimento de sua profissão
(64)

. 

 Nesse contexto, a “assistência de enfermagem para a pessoa com diabetes precisa estar 

voltada para um processo educativo em saúde que auxilie o indivíduo a conviver melhor com 

a sua condição crônica, reforce sua percepção de riscos à saúde e desenvolva habilidades para 

superar os problemas, mantendo a maior autonomia possível e tornando-se corresponsável 

pelo seu cuidado. As ações devem auxiliar a pessoa a conhecer o seu problema de saúde e os 

fatores de risco correlacionados, identificar vulnerabilidades, prevenir complicações e 

conquistar um bom controle metabólico”
(61)

. 

 Para aplicar essa assistência de enfermagem, o enfermeiro utiliza a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), uma metodologia científica utilizada para aplicar os 

conhecimentos técnico-científicos e humanos na assistência aos pacientes, operacionalizada 

na prática por meio do processo de enfermagem
(14)

, o qual é considerado um instrumento 

metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática 

profissional, possibilitando evidenciar a contribuição da Enfermagem na atenção à saúde da 
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população, aumentando a visibilidade e o reconhecimento profissional. Sua operacionalização 

é regulamentada pela Resolução COFEN nº 358/2009, que estabelece que deva ser realizado, 

de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que 

ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, organizando-se em cinco etapas inter-

relacionadas, interdependentes e recorrentes: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, 

planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem
(15)

. 

Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, 

domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o processo de Enfermagem 

corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes de consulta de Enfermagem
(15)

. 

Nesse sentido, a operacionalização da assistência de enfermagem às pessoas com diabetes na 

atenção básica se dá por meio de consultas de enfermagem, classificadas em dois tipos: 1) 

Consulta de enfermagem para avaliação inicial e orientação sobre estilo de vida saudável; e 2) 

Consulta de enfermagem para acompanhamento
(61)

.  

A consulta de enfermagem inicial visa conhecer a história pregressa do paciente, seu 

contexto social e econômico, seu grau de escolaridade, avaliar o potencial para o autocuidado, 

avaliar as condições de saúde e realizar a abordagem dos fatores de risco, a estratificação do 

risco cardiovascular e a orientação sobre mudanças no estilo de vida (MEV)
(61)

. 

Diante da avaliação, para auxiliar o enfermeiro a estabelecer o plano terapêutico, 

alguns aspectos devem ser levados em consideração, como a classificação do tipo de diabetes, 

o estágio glicêmico e a estratificação segundo riscos
(51)

. Conhecer tais aspectos direciona os 

profissionais de saúde a se adequarem às ações de saúde, tanto individuais quanto coletivas, 

conforme as necessidades das pessoas com diabetes, além de uma melhor utilização dos 

recursos do serviço. 

Na atenção às condições crônicas, como o diabetes, existem diferentes formas de 

estratificação. Uma proposta direcionada para o diabetes é utilizada na Secretaria Municipal 

de Curitiba (Quadro 4). 
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Quadro 4: Estratificação de risco para a pessoa com diabetes mellitus 

 

Fonte: BRASIL
(61)

. 

A consulta de enfermagem para acompanhamento objetiva promover a educação em 

saúde para o autocuidado e pode ser estruturada por meio de seis etapas (Quadro 5): 

1)Histórico; 2) Exame físico; 3) Diagnóstico das necessidades de cuidado; 4) Planejamento da 

assistência; 5) Implementação; e 6) Avaliação do processo de cuidado, descritas a seguir: 
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Quadro 5: Ações de enfermagem a serem desenvolvidas nas etapas da consulta de 

enfermagem de acompanhamento para a pessoa com Diabetes Mellitus 

1
ª 

et
a
p

a
 

H
is

tó
ri

co
 

 Identificação da pessoa (dados socioeconômicos, ocupação, moradia, trabalho, 

escolaridade, lazer, religião, rede familiar, vulnerabilidades e potencial para o 

autocuidado); 

 Antecedentes familiares e pessoais (história familiar de diabetes, hipertensão, 

doença renal, cardíaca e diabetes gestacional); 

 Queixas atuais, história sobre o diagnóstico de DM, cuidados implementados, 

tratamento prévio; 

 Percepção da pessoa diante da doença, tratamento e autocuidado; 

 Medicamentos utilizados para DM e outros problemas de saúde; 

 Hábitos de vida: alimentação, sono e repouso, atividade física, higiene, funções 

fisiológicas. 

 Identificação de fatores de risco (tabagismo, alcoolismo, obesidade, dislipidemia, 

sedentarismo). 

2
ª 

et
a
p

a
 

E
x
a
m

e 
fí

si
co

 

 Altura, peso, circunferência abdominal e IMC; 

 Pressão arterial (sentada e deitada); 

 Alterações de visão; 

 Exame da cavidade oral (gengivite, problemas odontológicos e candidíase); 

 Frequência cardíaca, respiratória e ausculta pulmonar; 

 Avaliação da pele (integridade, turgor, coloração e manchas); 

 Membros inferiores (unhas, dor, edema, pulsos pediosos e lesões; 

articulações e pés). 

3
ª 

et
a
p

a
 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o
 d

a
s 

n
ec

es
si

d
a
d

es
 d

e 
cu

id
a
d

o
  Reconhecer precocemente os fatores de risco e as complicações que podem 

acometer a pessoa com DM; 

 Identificar a sintomatologia de cada complicação; 

 Intervir precocemente. 

Situações a serem observadas nessa etapa: dificuldades e déficit cognitivo; 

diminuição da acuidade visual e auditiva; problemas emocionais, sintomas 

depressivos e outras barreiras psicológicas; sentimento de fracasso pessoal; 

medos da perda da independência, de hipoglicemia, de ganho de peso, das 

aplicações de insulina; Insulina (armazenamento, transporte e aplicação) e 

Automonitorização da glicemia capilar. 

4
ª 

et
a
p

a
 

P
la

n
ej

a
m

en
to

 d
a
 a

ss
is

tê
n

ci
a

 Abordar/orientar sobre: 

 Sinais de hipoglicemia e hiperglicemia; 

 Motivação para modificar hábitos de vida não saudáveis; 

 Percepção de presença de complicações; 

 A doença e o processo de envelhecimento; 

 Uso de medicamentos prescritos, controle da glicemia, estilo de vida, 

complicações da doença; 

 Uso da insulina (reutilização de agulhas, rodízio de aplicação); 

 Solicitar e avaliar os exames previstos no protocolo assistencial; 

 Quando pertinente, encaminhar ao médico e, se necessário, aos outros 

profissionais. 
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5
ª 

et
a
p

a
 

Im
p

le
m

en
ta

çã
o

 d
a
 

a
ss

is
tê

n
ci

a
 

 Deverá ocorrer de acordo com as necessidades e o grau de risco da pessoa e 

de sua capacidade de adesão e motivação para o autocuidado a cada 

consulta. 

6
ª 

et
a
p

a
 

A
v
a
li

a
çã

o
 d

o
 p

ro
ce

ss
o
 

d
e 

cu
id

a
d

o
 

 Avaliar com a pessoa e a família o quanto as metas de cuidados foram 

alcançadas e o seu grau de satisfação em relação ao tratamento. 

 Observar se ocorreu alguma mudança a cada retorno à consulta. 

 Avaliar a necessidade de mudança ou adaptação no processo de cuidado e 

reestruturar o plano de acordo com essas necessidades. 

 Registrar em prontuário todo o processo de acompanhamento. 

Fonte: BRASIL
(61)

 

 

 A modelagem de assistência de enfermagem apresentada foi estruturada para ser 

aplicada na Atenção Básica, por ser essa a porta de entrada prioritária da pessoa com diabetes 

na Rede de Atenção à Saúde e sua respectiva Linha de cuidado. O caminhar pelos diversos 

pontos da rede vai ser definido a partir do projeto terapêutico de cada indivíduo. 

 Portanto, o fluxo dessa clientela na Atenção Especializada dar-se-á de forma 

complementar, a partir da coordenação do cuidado e do ordenamento da rede pela Atenção 

Básica/Primária de Saúde. Os serviços oferecidos às pessoas com DM na Atenção 

Especializada incluem: ambulatórios especializados; hospitalar; e serviços de urgência e 

emergência. Nesta pesquisa, o foco de atenção à pessoa com diabetes aborda o Ambulatório 

Especializado, referenciado para o cuidado das pessoas com diabetes que não obtiveram 

controle pela Atenção Básica, para elucidação diagnóstica das pessoas com diabetes tipo 1, e 

apresentam acometimento de órgão-alvo. 

 Nas publicações do Ministério da Saúde, observa-se uma ênfase nas diretrizes do 

cuidado às pessoas diabéticas na Atenção Básica, e as ações a serem desenvolvidas na 

Atenção Especializada ficam, de certa forma, implícitas. Pressupõe-se que, como tais ações 

são coordenadas e ordenadas pela Atenção Básica, ficaria inviável apresentar uma proposta de 

modelagem aplicável para a diversidade de necessidades de saúde dos inúmeros municípios 

brasileiros.  

 Desse modo, cada realidade deverá construir sua linha de cuidado para diabetes em 

todos os níveis de atenção à saúde, o que já está sendo visualizado no município de São 



48 

 

Paulo, que apresenta um modelo de fluxo de ações a serem contempladas na Atenção 

Especializada, representados de forma global na figura 4. 

 

Figura 4: Fluxo do cuidado à pessoa com DM na Atenção Especializada 

 

Fonte: SES/SP
(59). 

 Conforme o fluxo apresentado, as pessoas diabéticas encaminhadas pela Atenção 

Básica irão utilizar os pontos de apoio à saúde de forma complementar na Atenção 

Especializada, que compreende o nível ambulatorial, hospitalar e urgência e emergência, de 

acordo com sua estratificação de risco e o plano terapêutico individualizado. Nesse contexto, 

como um dos profissionais que compõem a equipe multidisciplinar, a atuação do enfermeiro 

na Atenção Especializada envolve ações de competência individual e coletiva, apresentados 

nos Quadros 6, 7 e 8, respectivamente: 

 

 

Público-Alvo 

Pessoas com DM tipo 1 ou 2 

encaminhados pela Rede 

Básica 

Equipe multidisciplinar 
Enfermeiro             Médico 

Nutricionista        Educador Físico 

Psicólogo        Odontólogo 

Assistente social 

Ações de saúde 
- Acolhimento 

- Consultas 

- Elaboração do Projeto 

Terapêutico Individualizado 

-Atendimento de 

urgência/emergência 

-Internação hospitalar 

Referência especializada 
-Nefrologista 

-Cardiologista 

-Neurologista 

-Oftalmologista 

-Cirurgião vascular 

-Cirurgião vascular 

Apoio terapêutico 
-Ações de autocuidado 

-Ações terapêuticas medicamentosas 

-Ações terapêuticas não medicamentosas 

Apoio diagnóstico 
-Exames laboratoriais 

-Exames radiológicos 
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Quadro 6: Atuação do enfermeiro na Atenção Especializada Ambulatorial 

Ações Atividades Competência 

1) Acolhimento - Atendimento de enfermagem, determinação 

de peso, dosagem glicêmica e glicosúria, se 

necessário. 

Enfermagem 

2) Elaboração do 

Projeto 

Terapêutico 

Individualizado 

- Instituir ações terapêuticas de caráter 

interdisciplinar;  

Equipe 

multiprofissional 

-Definir calendário de consultas; Equipe 

multiprofissional 

-Programar as ações educativas e terapêuticas 

com foco no autocuidado; 

Equipe 

multiprofissional 

-Monitorar a adesão do paciente em relação ao 

comparecimento das consultas (busca ativa se 

necessário) e ao tratamento medicamentoso ou 

não medicamentoso (no caso de não adesão, 

reforçar as ações educativas e incluir familiares, 

cuidadores ou outros atores e comunicar a 

unidade de saúde; 

Enfermagem 

Verificar a cada consulta se o paciente está sob 

controle metabólico segundo os parâmetros 

estabelecidos. 

Endocrinologista e 

Enfermagem 

Fonte: SES/SP
(59)

. 

 

 Nesse nível de atenção ambulatorial, os serviços podem ser de média a alta 

complexidade e atendem a um público-alvo que inclui indivíduos encaminhados pela Rede 

Básica com diagnóstico de diabetes tipo 1 ou 2; indivíduos diabéticos do tipo 1 ou 2 que 

demandem acompanhamento endocrinológico; e  indivíduos diabéticos do tipo 1 ou 2  com 

insuficiência renal encaminhados para procedimentos dialíticos. 

Quadro 7: Atuação do enfermeiro nos Serviços de Urgência e Emergência 

Ações Atividades Competência 

1) Atendimento de 

urgência/emergência 

- Consulta clínica inicial para avaliação 

diagnóstica e instituição de tratamento 

de urgência/emergência 

Pediatra, Clínico, 

Emergencista e 

Enfermagem 

2) Encaminhamento após 

estabilização do 

quadro 

- Definir o encaminhamento de acordo 

com o caso: 

1) Alta e encaminhamento para 

Unidade Básica (Diabetes tipo 2); 

2) Alta e encaminhamento para 

endocrinologia para Diabetes tipo 1 

ou tipo 2 já em seguimento na 

especialidade; 

3) Transferência para unidade 

hospitalar de média ou alta 

Pediatra, Clínico, 

Emergencista e 

Enfermagem 
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Ações Atividades Competência 

complexidade de acordo com o 

quadro clínico. 
Fonte: SES/SP

(59)
. 

 

O público-alvo atendido nos serviços de urgência e emergência são os indivíduos 

diabéticos do tipo 1 ou 2 que estão usando insulina, com sintomas de hipoglicemia grave; 

indivíduos com glicemia superior a 300 mg/dl e que apresentem: cetoacidose diabética ou 

estado hiperosmolar; e indivíduos diabéticos com quadro clínico grave em decorrência de 

comorbidades. 

 

Quadro 8: Atuação do enfermeiro na Atenção Especializada Hospitalar 

Ações Atividades Competência 

1) Internação hospitalar - Avaliação clínica inicial para 

elucidação diagnóstica, avaliação de 

caráter interdisciplinar e solicitação de 

exames e interconsultas.  

Equipe multiprofissional 

contando com especialistas 

médicos 

- Evolução diária pela equipe 

multiprofissional. 

Equipe multiprofissional 

contando com especialistas 

médicos 

-Instituir ações terapêuticas de caráter 

interdisciplinar. 

Equipe multiprofissional 

-Programar as ações educativas com 

foco no autocuidado. 

Equipe multiprofissional 

- Programar alta hospitalar com a 

participação da equipe 

multiprofissional, realizando 

orientações e encaminhamentos para a 

unidade de origem. 

Equipe multiprofissional 

Fonte: SES/SP
(59)

. 

 

 A Atenção Especializada Hospitalar abrange a média e a alta complexidade e recebe 

indivíduos atendidos na urgência/emergência e transferidos para internação; atendidos nos 

ambulatórios especializados e diabéticos tipo 1 e 2 com intercorrências que demandem 

procedimentos e/ou cirurgias (transplante renal, cirurgia cardíaca, vitrectomia) de alta 

complexidade em unidade hospitalar. 

Conforme o exposto, é evidente a participação da Enfermagem no cuidado da pessoa 

com diabetes em todos os pontos de cuidado. Nesta pesquisa, como o cuidado de enfermagem 
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é direcionado para a Atenção Especializada em nível ambulatorial, o enfoque dar-se-á nesse 

ponto de cuidado. No ponto de cuidado da Atenção Especializada em nível ambulatorial, 

destacam-se como ações a serem desempenhadas pela Enfermagem, no cuidado às pessoas 

com diabetes, o acolhimento e a elaboração do Projeto Terapêutico Individualizado. Tais 

ações correspondem a algumas dimensões que precisam estar inseridas na organização do 

processo de trabalho das equipes na implantação da Rede de Atenção às Pessoas com 

Doenças Crônicas, incluindo-se aqui o diabetes, devendo acontecer em todos os pontos de 

cuidado, desde a ABS, passando pela AAE e pela urgência até o cuidado hospitalar e 

domiciliar
(48)

.  

 A primeira ação direcionada ao cuidado à pessoa com DM é o acolhimento, definido 

como um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a atender a todos os 

que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo uma postura capaz de 

acolher, escutar e dar respostas adequadas aos usuários. Significa escutar com 

responsabilização e resolutividade e colocar em ação uma rede multidisciplinar de 

compromisso com as necessidades e as demandas do usuário
(48)

. Promover esse acolhimento é 

um fator crucial no atendimento dessa clientela, por possibilitar o fortalecimento da ligação 

entre usuário e profissional de saúde, indispensável no manejo de todas as fases da doença, 

que demanda um cuidado contínuo por meio de modificações no estilo de vida e adesão ao 

tratamento. 

Evidências mostram que as consultas de enfermagem, quando permeadas pelo 

acolhimento, fazem do encontro entre o profissional de saúde e os usuários com diabetes um 

momento diferente, que os faz se sentirem diferenciados, únicos, evoluindo para além dos 

aspectos clínicos da condição crônica de saúde, mas envolvendo a subjetividade e os 

sentimentos. Esse encontro é reconhecido como um cuidado de enfermagem humanizado, 

relacionado pelos usuários com as atitudes das profissionais enfermeiras, como: escuta 

sensível, acolhimento dialogado, resolutividade, compartilhamento de saberes e 

aconselhamento presentes nos encontros
(65)

. 

A segunda ação da Enfermagem direcionada ao cuidado da pessoa com diabetes é a 

Elaboração do Projeto Terapêutico Individualizado, definido como uma ferramenta para 

qualificar o atendimento à pessoa com doença crônica. Trata-se de um conjunto de propostas 

de condutas terapêuticas articuladas, construídas através do movimento de coprodução e de 

cogestão do processo terapêutico, resultado da discussão coletiva da equipe multiprofissional 

com o usuário e sua rede de suporte social
(48)

. Acionador da linha de cuidado, o Projeto 

Terapêutico Individualizado tem o objetivo de promover a realização de uma revisão do 
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diagnóstico, nova avaliação de riscos e uma redefinição das linhas de intervenção terapêutica, 

redefinindo tarefas e encargos dos vários profissionais envolvidos no cuidado e das 

pessoas
(48)

. 

 No âmbito da Enfermagem, a elaboração do Projeto Terapêutico Individualizado 

envolve um conjunto de atividades, como consultas de enfermagem para avaliação do 

diagnóstico e estratificação de riscos; ações educativas com foco no autocuidado (três pilares: 

manejo clínico; mudanças no estilo de vida; e aspectos emocionais e mudança de visão de 

futuro); monitoramento da adesão ao tratamento e controle metabólico. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo, apresentam-se o referencial teórico que norteia o cuidado às doenças 

crônicas, o Modelo de Atenção Crônica e o referencial que norteia a assistência de 

enfermagem do Hospital Universitário Lauro Wanderley, a Teoria das Necessidades Humanas 

Básicas. A inter-relação desses dois referenciais serviu de base nesta pesquisa para 

composição do Modelo teórico do estudo direcionado para as pessoas com diabetes na 

atenção especializada. 

 

3.1  Modelo de Atenção Crônica (MAC) 

 

O aumento crescente da doença crônica implica um impacto crescente e coloca 

exigências novas e diferentes a todos os sistemas de saúde do mundo, afetando, 

consequentemente, a todos os elementos dos sistemas de saúde, como prestação de serviços, 

força de trabalho da saúde, sistema de informação, medicamentos, vacinas, tecnologias, 

financiamento, liderança e administração. Apesar das políticas públicas em saúde 

direcionadas para os cuidados de saúde primários, a maioria dos sistemas deverá mudar o foco 

dos cuidados episódicos agudos para os cuidados direcionados na doença crônica
(13)

. 

 Diante de tal situação, o modelo de gestão que hoje se apresenta como o mais 

apropriado para o cuidado de doenças crônicas, por ter sido validado e estar sendo utilizado 

em mais de dez países, é o Modelo de Atenção Crônica (Chronic Care Model, CCM), 

desenvolvido por Wagner e colaboradores no MacColl Institute for Health Inovation de 

Seatle, EUA
(66)

. Esse modelo foi desenvolvido por meio de uma ampla revisão de literatura 

internacional sobre a gestão das doenças crônicas, como resposta para as situações de saúde 

de alta prevalência de condições crônicas e da falência dos sistemas de atenção à saúde nos 

Estados Unidos. Seus autores acreditam que, com esse modelo, as pessoas podem ser mais 

bem atendidas, viver mais saudavelmente e, paralelamente, os custos da atenção à saúde 

podem ser diminuídos com a mudança radical do modelo de atenção à saúde
(57)

. 

O Modelo é composto de seis elementos (Figura 5), subdivididos em dois grandes 

campos: o sistema de atenção à saúde e a comunidade. No sistema de atenção à saúde, as 

mudanças devem ser feitas na organização da atenção à saúde, no desenho da linha de 

cuidado, no apoio às decisões clínicas, nos sistemas de informação clínica e no apoio ao 

autocuidado. Na comunidade, as mudanças estão centradas na articulação dos serviços de 

saúde com os recursos e políticas da comunidade. Esses seis elementos apresentam inter-
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relações que permitem promover pessoas informadas e empoderadas e equipe de saúde 

preparada e proativa para produzir melhores resultados sanitários e funcionais para a 

população
(49)

. 

 

Figura 5: Modelo de Atenção Crônica. 

 
 

Fonte: Wagner
(66)

. 
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O modelo identifica como elementos essenciais de um sistema de saúde podem servir 

para incentivar a alta qualidade do cuidado: a comunidade, a organização do sistema de saúde; 

o apoio ao autocuidado; o desenho da linha de cuidado para a gestão integrada; o apoio à 

decisão clínica e o sistema de informação clínica
(66-67)

. 

De acordo com a OPAS
(55)

, esses elementos são descritos como: 

1- Comunidade - Para melhorar a saúde da população, o sistema de saúde deve formar 

alianças e parcerias com programas estatais assistenciais, ONGs, escolas, igrejas, 

representações de bairros, empresas, voluntários e clubes para melhorar a cobertura e 

ampliar os serviços de atenção à saúde. 

2- Sistema de Saúde: Organização do Sistema de Saúde - Os sistemas de saúde podem 

criar um ambiente no qual os esforços organizados para melhorar o cuidado às pessoas 

com doenças crônicas se estruturam e prosperam. 

3- Apoio ao autocuidado - O autocuidado ou monitoramento efetivo é aquele em que as 

pessoas com doenças crônicas e suas famílias têm o papel central no estabelecimento do 

seu cuidado e, ao mesmo tempo, visa “empoderar” e promover a responsabilidade da 

pessoa por sua saúde. O êxito de programas de autocuidado depende da colaboração entre 

profissionais e pacientes para definir e resolver os problemas, estabelecer prioridades e 

determinar metas terapêuticas. A disponibilidade de recursos educativos validados e apoio 

psicossocial são componentes fundamentais. 

4- Desenho da linha de cuidado - A linha de cuidados requer não apenas a determinação da 

atenção necessária, mas também o estabelecimento de fluxos, funções e tarefas para 

garantir que o paciente receba a atenção; a garantia de que todos os profissionais que 

atendam ao paciente tenham acesso às informações atualizadas e unificadas sobre o estado 

dele e a estruturação da rede de referência e contrarreferência, para garantir o seguimento 

como parte do procedimento padrão. 

5- Apoio às decisões clínicas - Decisões terapêuticas devem ser baseadas em protocolos 

explícitos e validados por evidência científica (estudos clínicos). O Sistema de Saúde deve 

prover protocolos revisados periodicamente que promovam a atenção integrada e que 

possam ser aplicados no dia  a dia pelos profissionais da atenção primária com uma forma 

fácil de utilizar. 

6- Sistema de Informação Clínica - Um sistema de registro ou de informação que possa 

identificar tanto um paciente quanto uma população de pacientes é necessário quando se 

previne ou maneja a atenção às doenças crônicas. Uma equipe de saúde que tem acesso a 

um sistema de registro pode localizar pacientes com necessidades específicas e 
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proporcionar-lhes atenção planificada. Ademais, esse sistema poderá retroalimentar os 

profissionais sobre seu desempenho e ter sistemas de alerta. 

Tal modelo chama a atenção para as necessidades de mudanças e adaptações no 

sistema de saúde para atender adequadamente às pessoas com doenças crônicas e promover 

uma interação entre um paciente informado e empoderado e uma equipe multiprofissional 

preparada e comprometida com a atenção e os resultados funcionais e clínicos obtidos
(13,55)

.  

Para implementar esse modelo em sua totalidade ou parcialmente, é preciso conhecer 

o que demanda a utilização de cada elemento, considerando-se as mudanças que são 

requeridas para cada um. Na Organização de Atenção à Saúde, as mudanças objetivam, 

respectivamente: criar cultura, organização e mecanismos que promovam uma atenção segura 

e de alta qualidade; no desenho do sistema de prestação de serviços, assegurar uma atenção à 

saúde efetiva e eficiente e um autocuidado apoiado; no suporte às decisões: promover uma 

atenção à saúde que seja consistente com as evidências científicas e com as preferências das 

pessoas usuárias; no sistema de informação clínica: organizar os dados da população e das 

pessoas usuárias para facilitar uma atenção à saúde mais eficiente e efetiva; no autocuidado 

apoiado: preparar e empoderar as pessoas para que autogerenciem a saúde e a atenção 

prestada; e nos recursos da comunidade: mobilizar esses recursos para atender às necessidades 

das pessoas usuárias
(57)

. 

Quanto à avaliação do MAC, há evidências, na literatura internacional, de seus efeitos 

positivos na atenção às condições crônicas, seja em sua avaliação conjunta, seja na avaliação 

de seus elementos separadamente. Apesar de ter sido desenvolvida, aplicada e avaliada nos 

Estados Unidos, a proposta original do MAC foi adaptada em vários países e situações e 

gerou uma série de modelos derivados em países em desenvolvimento e nos 

desenvolvidos
(57,68)

. 

Esse modelo encontra um ambiente melhor de desenvolvimento em sistemas de 

atenção à saúde, públicos e universais. No Brasil, são utilizados, parcialmente, como parte de 

experiências inovadoras de cuidados de condições crônicas no SUS em alguns municípios, 

acolhido pelo Ministério da Saúde no Plano de Ações Estratégicas para o enfrentamento das 

condições crônicas não transmissíveis (DCNT) 2011-2022, como também servir de base para 

o desenvolvimento de um novo modelo aplicável ao sistema público de saúde brasileiro, 

denominado de Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC)
(57)

. 

 Ao nos reportarmos à atuação do enfermeiro como membro da equipe 

multiprofissional a trabalhar nesse Modelo de Atenção Crônica, ressalta-se que os 

enfermeiros encontram-se numa posição privilegiada para liderar e apoiar modelos 
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apropriados de cuidados na doença crônica, desempenhando um papel fundamental nas 

diversas atividades referentes a cada elemento essencial do Modelo
(13)

. 

Experiências têm evidenciado que, quando esse profissional assume o papel central em 

suas relações com o paciente diabético, seus níveis de hemoglobina glicada reduzem 

significativamente, ele passa a precisar menos do hospital, e o índice de mortalidade e de 

incidência de eventos adversos (infarto do miocárdio, angina, doença renal) diminui, por 

melhorar comportamentos saudáveis através de consultas de enfermagem planejadas
(69)

.  

Acredita-se que esses resultados positivos se devem ao fato de haver um processo de 

comunicação bem melhor entre o enfermeiro e o paciente, à natureza de sua educação e de seu 

papel, posto que esse profissional utiliza estratégias como a abordagem de temas mais 

abrangentes, que não se restringem ao tratamento e à dieta; à liderança do cliente na discussão 

de mudança de comportamentos e à inserção do cuidado compartilhado para a gestão do 

diabetes Mellitus
(69)

. 

Em relação às suas atividades para atuar no Modelo de Atenção Crônica, foram 

descritas especificamente para cada elemento do MAC pelo Conselho Internacional de 

Enfermeiros (CIE), que aponta os enfermeiros como elementos-chave para a execução do 

respectivo modelo, porquanto participam de uma equipe de cuidados centrados no doente. 

Para tanto, é crucial que esses profissionais adquiram competências para contribuir com todo 

o seu potencial. Tais competências se encontram numa publicação do CIE, denominada 

Nursing Care Continuum Framework and Competencies. Entre as nove competências, 

destacam-se: participar de atividades relacionadas à melhoria do acesso ao leque de serviços 

de saúde efetivos; respeitar o direito do cliente à informação, escolha e autodeterminação na 

Enfermagem e nos cuidados de saúde; demonstrar integridade profissional, honorabilidade e 

conduta ética em resposta às estratégias de marketing da indústria ao prescrever fármacos e 

outros produtos, entre outras
(13)

. Não obstante o CIE apontar as atividades e as competências 

para o enfermeiro empregar na prática, falta um modelo teórico de Enfermagem que direcione 

a assistência nessa área.  
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3.2 Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta 

 

A proposta da teoria de Horta foi publicada em 1970 e influenciou a Enfermagem 

brasileira no movimento de utilização de uma metodologia para o processo de enfermagem 

baseado nas necessidades humanas básicas. 

Nesse processo de concepção de sua teoria, Bub e Garcia
(70)

 referem que Horta o fez 

motivada pela ideia de desenvolver um modelo teórico próprio para a Enfermagem que fosse 

distante do modelo biomédico. À procura pelo suporte teórico-filosófico que redirecionasse a 

prática da enfermagem, recorre às ciências humanas e encontrou suporte na Psicologia 

Humanista de Maslow e Mohana, entretanto, sem deixar de manter o vínculo com as ciências 

naturais. 

Sua teoria engloba três leis gerais que regem os fenômenos universais: a lei do 

equilíbrio (homeostase ou hemodinâmica), que enuncia que “todo o universo se mantém por 

processos de equilíbrio dinâmico entre os seus seres”; a lei da adaptação, segundo a qual 

“todos os seres do universo interagem com o seu meio externo buscando sempre formas de 

ajustamento para se manterem em equilíbrio”; e a lei do holismo, que considera que “o 

universo é um todo, o ser humano é um todo, o ser humano é um todo, a célula é um todo; 

esse todo não é mera soma das partes constituintes de cada ser”
(71)

. 

Com base nessas leis, Horta considera que o ser humano (indivíduo, família e 

comunidade) é parte integrante do universo dinâmico e, portanto, sujeito às leis que o regem e 

a um estado de equilíbrio e desequilíbrio consequentes do seu próprio dinamismo. Esses 

estados de desequilíbrio geram as necessidades humanas, as quais são definidas por estados 

de tensão conscientes ou inconscientes, que levam os seres humanos a buscarem satisfação 

com a finalidade de manter seu equilíbrio dinâmico no tempo e no espaço
(71)

. São 

consideradas universais, entretanto variam de um indivíduo para o outro sua manifestação e a 

maneira de satisfazê-las ou atendê-las, devido a vários fatores que podem interferir nessa 

individualidade das necessidades, como a idade, o sexo, a cultura, a escolaridade, os fatores 

socioeconômicos, o ciclo saúde-enfermidade e o ambiente físico
(16)

.  

As necessidades humanas básicas, em sua teoria, são classificadas e hierarquizadas 

conforme a denominação de João Mohana em psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais 

(Quadro 9) . 
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Quadro 9: Necessidades humanas básicas 

Necessidades psicobiológicas 

Oxigenação, Hidratação, Nutrição, Eliminação, Sono e repouso, Exercício e atividades físicas, 

Sexualidade, Abrigo, Mecânica corporal, Motilidade, Cuidado corporal, Integridade cutâneo mucosa, 

Integridade física, Regulação: térmica, hormonal, neurológica, hidrossalina, eletrolítica, imunológica, 

crescimento celular, vascular, Locomoção, Percepção: olfativa, visual, auditiva, tátil, gustativa, 

dolorosa. 

Necessidades psicossociais 

Segurança, Amor, liberdade, Comunicação, Criatividade, Aprendizagem, Gregária, Recreação, Lazer, 

Espaço, Orientação no tempo e espaço, Aceitação, Autorrealização, Autoestima, Participação, 

Autoimagem, Atenção. 

Necessidades psicoespirituais 

Religiosa ou teológica, ética ou de filosofia de vida 

Fonte: Horta
(71)

. 

 

A partir desse contexto, o objetivo da Enfermagem, para Horta, é de auxiliar os seres 

humanos a manterem seu equilíbrio dinâmico, seja prevenindo estados de desequilíbrio ou 

revertendo desequilíbrio em equilíbrio no tempo e no espaço, o que significa manter e 

recuperar a saúde
(71)

. Nesse sentido, o conceito de Enfermagem, na teoria, é definido como 

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

lo independente dessa assistência possível, pelo ensino do autocuidado, bem como de 

recuperar, manter e promover a saúde em colaboração com outros profissionais, considerando 

o assistir em Enfermagem como fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode fazer por si 

mesmo; orientar ou ensinar, supervisionar e encaminhá-lo para outros profissionais
(71)

. 

Partindo desses conceitos, as funções do enfermeiro podem ser consideradas em três 

áreas ou campos de atuação distintos: área específica: assistir o ser humano no atendimento 

de suas necessidades básicas e torná-lo independente dessa assistência, quando possível, pelo 

ensino do autocuidado; área de interdependência ou de colaboração: corresponde à sua 

atividade na equipe de saúde, no que se refere à manutenção, à promoção e à recuperação da 

saúde; e área social: fundamenta-se em sua atuação como um profissional a serviço da 

sociedade (função de pesquisa, ensino, administração, responsabilidade legal e participação na 

associação de classe)
(71)

. 

Para que a Enfermagem atue de forma eficiente, é necessário que seu trabalho seja 

desenvolvido conforme o método científico que, na teoria de Horta, é representado pelo 

processo de enfermagem, descrito como a dinâmica das ações sistematizadas e inter-

relacionadas, visando à assistência ao ser humano. Por meio dele, é possível decidir quais 

elementos ou fatores (ações de cuidado) serão necessários para que determinado resultado 

seja atingido. Horta propõe um processo de enfermagem constituído por seis etapas: 1) 
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histórico de enfermagem; 2) diagnóstico de enfermagem; 3) plano assistencial; 4) plano de 

cuidados ou prescrição de enfermagem; 5) evolução e 6) prognóstico
(71)

. (Figura 6 ) 

Figura 6: Processo de enfermagem 

 

Fonte: Horta
(71) 

 

 O alcance da proposta de Horta é vasto, e sua aplicação é viável tanto em atenção 

individual quanto coletiva, em todas as fases da vida e em qualquer domínio de assistência, 

pois é utilizada e valorizada por meio de projetos de Sistematização da Assistência em 

unidades de saúde no Brasil, como por exemplo, o Projeto de Sistematização da Assistência 

de Enfermagem do HULW/UFPB. 

 

 

3.3 Modelo teórico do estudo 

 

A proposta de cuidado para a pessoa com diabetes foi organizada contemplando-se 

quatro elementos do MAC (Figura 7), a saber: apoio à pessoa com diabetes para o 

autocuidado; estruturação de linha de cuidado para a pessoa com diabetes mellitus, sistema de 

informação clínica sobre a pessoa com diabetes mellitus e apoio à decisão clínica sobre a 

pessoa com diabetes mellitus. A seleção por meio desses quatro elementos leva em 

consideração as recomendações propostas em recente avaliação do Modelo de Atenção 
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Crônica, em que as evidências sugerem que as práticas sejam redesenhadas de acordo com as 

diversas doenças crônicas, considerando-se as especificidades de cada local de cuidado
(72)

. 

 

Figura 7: Modelo de gestão do cuidado para a pessoa com diabetes na atenção especializada 

do HULW/UFPB, adaptado a partir do Modelo de Atenção Crônica. 

 

 

Assim, para que a gestão de atenção a pessoa com diabetes mellitus no Ambulatório 

de Endocrinologia do Hospital Universitário tenha uma assistência de enfermagem planejada 

para alcançar resultados positivos nas interações produtivas entre enfermeiro e cliente, foram 

propostas algumas mudanças nos respectivos elementos selecionados. 
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No elemento apoio à pessoa com diabetes para o autocuidado, a identificação das 

necessidades humanas básicas que subsidiarão as mudanças para o apoio ao autocuidado será 

obtida por meio da utilização das três primeiras etapas do processo de enfermagem sugeridas 

na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta: histórico de enfermagem 

(identificação dos problemas); diagnóstico de enfermagem (identificação das necessidades do 

ser humano); e plano assistencial (determinação da assistência de enfermagem mediante o 

diagnóstico de enfermagem).  

Esse direcionamento tem por base a definição da enfermagem em sua teoria, que é a 

ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas, de 

torná-lo independente dessa assistência, quando possível, pelo ensino do autocuidado, bem 

como de recuperar, manter e promover a saúde em colaboração com outros profissionais
(71)

. 

Nesse contexto, acredita-se que, realizando-se tais mudanças, é possível sensibilizar as 

pessoas com diabetes de que precisam fazer algumas alterações em seu estilo de vida, 

capacitá-las a problematizar sobre sua condição, a não se acomodar e a fazê-las acreditar que 

podem mudar sua realidade. Essas mudanças no estilo de vida caracterizam-se por 

comportamentos de autocuidado, como a atividade física, a alimentação saudável, a 

monitorização da glicemia, a medicação, a resolução de problemas, o enfrentamento saudável 

e a redução de riscos.  

No segundo elemento, a estruturação da linha de cuidado para a pessoa com 

diabetes mellitus é direcionada para que haja uma integração entre os pontos de cuidado que 

dão suporte à pessoa com diabetes no referido hospital, a saber: laboratórios; consultas 

especializadas (cardiologia, odontologia, psicologia, educador físico, fisioterapia, psicologia, 

cirurgião vascular) e equipe multiprofissional (médicos endocrinologistas, enfermeiros 

especialistas, nutricionistas), articulando-se de forma interdisciplinar, para que a estrutura 

dessa estação da atenção especializada possibilite o fluxo dessa clientela nos demais níveis de 

atenção à saúde de forma mais eficiente e eficaz, para que as complicações advindas dessa 

doença sejam minimizadas. 

O terceiro elemento - o sistema de informação clínica para a pessoa com diabetes 

mellitus - deve ser direcionado para a organização dos dados da clientela a partir da consulta 

de enfermagem. Para isso, deve-se empregar como sistema de informação em enfermagem a 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE
®
), a fim de documentar os 

cuidados de enfermagem, que facilita a comunicação dos enfermeiros dos setores do referido 

hospital. Essas informações podem ser utilizadas no planejamento e na gestão dos cuidados de 

enfermagem. A escolha pela CIPE
® 

deve-se ao fato de essa ser uma terminologia que 
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representa a prática de enfermagem em nível mundial, permitindo a obtenção de dados para 

serem inseridos nos sistemas de informação em saúde. 

O quarto elemento é o apoio à decisão clínica sobre a pessoa com diabetes, que será 

direcionado com a aplicação do processo de enfermagem no atendimento a essa clientela, 

especificamente nas etapas do diagnóstico e planejamento da assistência de enfermagem, 

subsidiado pelo Subconjunto Terminológico da CIPE
®
 para pessoas com diabetes mellitus na 

atenção especializada, considerando-se sua finalidade de servir como instrumento de 

referência para a documentação e para a reflexão da prática de enfermagem, sem, no entanto, 

substituir o julgamento clínico do enfermeiro. Nesse elemento, a associação entre o 

Subconjunto da CIPE
®

 e a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta será 

constituída pela organização dos enunciados dos diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem por necessidade humana, para apoiar a implementação do processo de 

enfermagem em suas diversas etapas.  

Diante do exposto, pode-se afirmar que as implicações da inserção de uma teoria de 

Enfermagem no Modelo de Atenção Crônica pode trazer resultados positivos, uma vez que se 

possibilita alcançar um cuidado efetivo, individualizado, de acordo com as necessidades da 

pessoa diabética
(73)

. 

Reiterando-se os dados acima, atrelados ao fato de que o Modelo de Atenção Crônica 

deve ser utilizado por todos os membros da equipe de saúde, sua aplicabilidade pela 

Enfermagem, a partir de uma teoria de Enfermagem, poderá fomentar novos conhecimentos 

no aperfeiçoamento da profissão na atenção aos cuidados crônicos, porquanto as teorias de 

Enfermagem foram concebidas com o intuito de organizar e sistematizar as questões que 

permeiam as atividades profissionais e gerar conhecimentos que as apoiem e subsidiem a 

própria prática
(74)

.  
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4 MÉTODO 

 

 

4.1 Considerações sobre o referencial metodológico 

 

Nesta pesquisa, o referencial metodológico foi o processo de construção de 

subconjuntos terminológicos da CIPE
®

 cujas orientações de elaboração foram 

disponibilizadas inicialmente no “Guia para o Desenvolvimento de Catálogos CIPE
®
”, 

publicado pelo CIE em 2008, no qual é descrita a estrutura de um catálogo em dez passos e 

mostra como as enunciados de diagnóstico, resultado e intervenção CIPE
®
 são consistentes 

com o Modelo de Terminologia de Referência de Enfermagem ISO 18.104:2003
(7,75)

.
 

Os dez passos apresentados pelo CIE foram: 1) identificar a clientela a que se destina e 

a prioridade de saúde; 2) documentar a significância para a Enfermagem; 3) comunicar-se 

com o CIE para determinar se há outros grupos trabalhando com a prioridade de saúde 

focalizada no catálogo, de modo a identificar colaboração potencial; 4) usar o Modelo de Sete 

Eixos da CIPE
®
 Versão 1.0 para compor as enunciados; 5) identificar enunciados adicionais 

através da revisão da literatura e de evidências relevantes; 6) desenvolver conteúdo de apoio; 

7) testar ou validar as enunciados do catálogo; 8) adicionar, excluir ou revisar os enunciados 

do catálogo, segundo a necessidade; 9) trabalhar com o CIE para a elaboração da cópia final 

do catálogo e 10) auxiliar o CIE na disseminação do catálogo
(8)

. 

Em 2010, outro processo de desenvolvimento de subconjuntos terminológicos foi 

apresentado
(23)

, envolvendo seis passos que se relacionam com o ciclo de vida da 

Terminologia CIPE
®

, a saber: a) Identificação da clientela; b) Coleta de termos e conceitos 

relevantes para a prioridade de saúde; c) Mapeamento dos conceitos identificados com a 

CIPE
®
; d) Estruturação de novos conceitos; e) Finalização do catálogo e f) Divulgação do 

catálogo (Figura 8). 
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Figura 8: Relações entre o ciclo de vida da terminologia CIPE
® 

e o desenvolvimento 

de subconjuntos terminológicos 

 

Fonte: Coenem e Kim
(23) 

 

A partir da publicação das orientações, a construção de subconjuntos terminológicos 

tem sido uma meta da CIPE
®
, no entanto, o Programa CIPE

®
 evidenciou e reconheceu um 

conflito entre a definição atribuída aos termos catálogo e subconjunto, uma vez que eles se 

sobrepõem e induzem a confusão. Por isso, decidiu-se pela mudança, para que todos os 

conjuntos de diagnósticos, resultados e intervenções da CIPE
®
 fossem chamados de 

subconjuntos terminológicos, por estar mais de acordo com a informática
(23)

. 

Em estudo mais recente
(76)

, ao analisarem cinquenta e cinco conjuntos de conteúdo de 

enfermagem, apontaram que existem cinco tipos de conjuntos de enfermagem que podem ser 

utilizados na construção de Catálogos CIPE
®
: planos de cuidados, conjunto de aplicação, 

modelos clínicos, conjunto de dados mínimos de enfermagem e subconjuntos terminológicos. 

Esse resultado consolida a conclusão de estudos anteriores
(23)

, que identificaram a existência 

de vários conceitos que se sobrepõem nos Catálogos CIPE
®
 desenvolvidos, incentivam o 

contínuo desenvolvimento de subconjuntos usando diferentes perspectivas e processos, e 

reconhecem que sempre haverá sobreposição de conteúdo entre eles.  

Baseando-se no apoio que o próprio ICN oferece na utilização de várias perspectivas e 

processos no desenvolvimento de subconjuntos, uma vez que não há um modelo teórico ou 

conceitual específico para se organizarem os enunciados de diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem, foi realizada uma disciplina intitulada “Subconjuntos 

Terminológicos da CIPE
®”

, destinada aos discentes envolvidos nessa temática, com carga 

Pesquisa e 
desenvolvimento 

• a) Identificação da 
clientela;  

• b) Coleta de 
termos e conceitos 
relevantes para a 

prioridade de 
saúde; 

Manutenção e Operação 

• c) Mapeamento dos 
conceitos identificados com 

a CIPE®; 

•  d) Estruturar novos 
conceitos;  

Disseminação e 
Ensino 

• e) Finalização do 
catálogo  

• f) Divulgação do 
catálogo. 
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horária de 45 horas, com a finalidade de analisar os processos de desenvolvimento dos 

catálogos já publicados e os desenvolvidos pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem 

da UFPB (PPGENF), com o objetivo de elaborar uma proposta metodológica a ser seguida 

nas pesquisas vinculadas ao projeto “Subconjuntos terminológicos da CIPE
®

 para áreas de 

especialidades clínicas e da atenção básica em saúde” do PPGENF. 

Neste estudo, como resultados da disciplina, seguiram-se as seguintes etapas: a) 

identificação de termos e conceitos relevantes para a prioridade de saúde; b) mapeamento 

cruzado dos termos identificados com os termos da CIPE
®
; c) construção dos enunciados de 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem; d) estruturação do subconjunto 

terminológico da CIPE
®
. 

Considerando que esse subconjunto terminológico é um instrumento tecnológico que 

subsidiará a consulta de enfermagem para a pessoa com diabetes mellitus, este estudo se 

configura como uma pesquisa metodológica
(77)

, a qual trata-se do desenvolvimento, da 

validação e da avaliação de ferramentas e métodos de pesquisa, focando, principalmente, o 

desenvolvimento de novos instrumentos, que envolvem métodos complexos e sofisticados, 

incluindo o uso de modelos como método misto. Esse tipo de estudo abrange, basicamente, 

quatro etapas: 1) definir o constructo ou comportamento a ser medido; 2) formular os itens da 

ferramenta; 3) desenvolver instruções para usuários e respondentes; e 4) testar a 

confiabilidade e a validade da ferramenta
(78)

. Neste estudo, são contempladas as três primeiras 

etapas do estudo metodológico, fazendo-se uma correspondência com o processo de 

desenvolvimento do subconjunto terminológico. 

A base empírica do estudo foi constituída pelo Modelo de Atenção Crônica
(66)

, 

apontado como um novo modelo de gestão para o paciente diabético, redesenhado para a 

realidade do cuidado voltado para a pessoa com diabetes do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley (HULW/UFPB), a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta
(71)

 e a 

CIPE
®
 2011, por ser uma terminologia que tem o objetivo de apoiar a evidência da melhor 

prática, cuidados de saúde, tomada de decisão e desenvolvimento de políticas. 

 

 

4.2 Etapas da pesquisa 

 

Para atender aos objetivos da pesquisa, o caminho metodológico foi delineado em 

quatro etapas, conforme modelo esquemático do estudo (Figura 9). 
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Figura 9: Modelo esquemático das etapas da pesquisa - João Pessoa, 2013 
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4.2.1. Etapa 1 – Identificação de termos e conceitos relevantes para a prática de 

enfermagem relacionada ao diabetes mellitus 

 

Essa etapa trata-se de uma pesquisa documental e terminológica, classificada com base 

nos procedimentos técnicos, e foi construída a partir de duas fontes: a) prontuários de pessoas 

com diabetes mellitus atendidas no Ambulatório de Endocrinologia do HULW/UFPB; e b) 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – CIPE
®
 Versão 2011. 

 

 

4.2.1.1. Identificação dos termos nos prontuários de pessoas com DM atendidos no 

Ambulatório de Endocrinologia do HULW/UFPB 

 

Nesse primeiro momento, os campos de realização da pesquisa foram o Ambulatório 

de Endocrinologia e o Serviço de Arquivo Médico e Estatístico do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley, localizado na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. O 

hospital é uma instituição pública, não lucrativa, com a finalidade assistencial e de apoio ao 

ensino, à pesquisa e à extensão, para uma população diversificada: usuários do sistema de 

saúde, estudantes, docentes e pesquisadores. É uma estrutura de saúde de referência para a 

Paraíba, porque polariza atendimentos para todos os municípios do estado, e para a atenção 

ambulatorial especializada.  

O ambulatório de Endocrinologia conta com uma equipe multiprofissional, composta 

por enfermeiros, médicos e nutricionistas, com alto fluxo diário de atendimentos. É uma 

unidade ambulatorial de referência para a rede estadual e a municipal, de acordo com as 

pactuações estabelecidas entre a Instituição e as redes estadual e municipal. Atualmente, o 

hospital passa por um momento de transição em relação ao modelo de gestão que, de acordo 

com o plano de reestruturação, os ambulatórios e os serviços especializados serão 

reorganizados por linhas de cuidado, integrando-os e articulando-os com as portas de entrada 

da rede em que está inserido. 

Para possibilitar a identificação dos prontuários referentes às pessoas com diabetes, no 

setor do ambulatório de Endocrinologia, foi obtida uma lista numérica dos prontuários com as 

iniciais de pacientes atendidos no período de setembro a outubro de 2012, identificados a 

partir do atendimento da consulta de enfermagem. 
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Para garantir a segurança da identificação de termos e conceitos relevantes para a 

prática de enfermagem relacionada à diabetes, através dos prontuários, foi realizado um teste-

piloto com cinco prontuários de pessoas com DM atendidas no Ambulatório de 

Endocrinologia. Tal procedimento demonstrou a viabilidade da construção do banco de 

termos da linguagem de enfermagem relacionada à diabetes na atenção especializada, através 

desse caminho metodológico. 

Para a pesquisa, a base empírica foi constituída por 134 prontuários, que correspondeu 

a 30% dos prontuários dos pacientes atendidos anualmente no ambulatório de Endocrinologia, 

os quais foram selecionados com base na lista de atendimento das consultas de enfermagem, 

já referidos aqui, que se encontravam disponíveis no setor de arquivo no momento da coleta e 

constavam no registro de enfermagem. Para a identificação dos termos, a coleta dos dados 

obedeceu aos procedimentos descritos a seguir. 

Tendo em vista o número expressivo de prontuários e pelo fato dos registros serem de 

forma manual optou-se como forma de agilizar o processo de coleta, um scanner portátil, 

através do qual todas as consultas de enfermagem foram digitalizadas e armazenadas num 

cartão de memória interno e digitadas em arquivos de documento Word. Para extrair os 

termos dos registros de enfermagem, foi utilizada uma ferramenta semiautomática voltada 

para a ontologia em português – PORONTO
1(79)

. Para viabilizar o processamento pela 

ferramenta, os arquivos foram agrupados em um texto único, em documento Word, e, em 

seguida, convertidos em um arquivo de texto de formato TXT, contendo cinquenta páginas, a 

partir do qual a ferramenta gerou, automaticamente, uma relação de termos com suas 

respectivas frequências de aparição. Posteriormente, os termos foram manualmente 

normalizados quanto a gênero e a número e forma e selecionados com base na frequência de 

aparição e pertinência com a temática da pesquisa. 

Em seguida, esses termos foram inseridos em uma planilha do Excel for Windows, que 

passaram por um segundo processo de normalização, que consistiu em correções gráficas, de 

gênero, número e grau e uniformização com os termos da CIPE
® 

2011 e retirada de 

repetições. 

 

 

 

                                                 
1
 PORONTO – ferramenta semiautomática  para construção de ontologias a partir de textos em português na área 

da saúde. 
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4.2.2. Etapa 2- Mapeamento cruzado dos termos identificados com a Classificação 

Internacional para a Prática da Enfermagem - CIPE
®
 Versão 2011 

 

Nesta segunda etapa, os termos normalizados foram submetidos a um processo de 

mapeamento cruzado, o que implicou a ligação dos termos identificados nos prontuários com 

os termos constantes nos Sete Eixos da CIPE
® 

2011. Para isso, foi utilizado o Programa 

Access for Windows com a importação da planilha do Excel para construir a tabela de termos 

identificados nos prontuários, a qual foi cruzada com os termos da CIPE
®
 2011, 

identificando-se, assim, os termos constantes e os não constantes nos Sete Eixos dessa 

terminologia. 

Para os termos não constantes, foi realizado, também, um processo de análise quanto à 

similaridade e à abrangência em relação aos termos constantes na CIPE
®
. Utiliza-se para esse 

processo os critérios propostos por Leal 
(80)

, que estabelece: se o termo da CIPE
®
 é similar ao 

termo identificado, quando não existe concordância da grafia, mas o seu significado é 

idêntico; se um termo é mais abrangente, quando tem um significado maior do que o termo 

existente na CIPE
®
; se é mais restrito, quando o termo tem um significado menor do que o 

existente na CIPE
®
; e se não existe concordância, quando o termo é totalmente diferente do 

termo existente na CIPE
®
, ou seja, os termos novos. Considerou-se, posteriormente, como 

constantes os termos classificados como similares, colocando entre parênteses o termo 

identificado no estudo. Por exemplo: diabetes (diabetes presente) - o termo diabetes consta na 

terminologia, e Diabetes presente, identificado na fonte de dados. 

Como produto do processo de mapeamento, foi constituído o banco de termos da 

linguagem de Enfermagem relacionado à pessoa com diabetes mellitus na atenção 

especializada do HULW/UFPB, composto de todos os termos constantes na CIPE
®
 2011 e os 

termos não constantes. 

 

 

4.2.3 Etapa 3 – Construção dos enunciados de diagnóstico, resultados e intervenções de 

enfermagem 

 

Essa etapa teve como bases empíricas o banco de termos da linguagem de enfermagem 

relacionado à diabetes mellitus na atenção especializada do HULW/UFPB; à Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem - CIPE
®
 Versão 2011; ao Modelo de Atenção 

Crônica e à Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta, e foi operacionalizada em 
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quatro subetapas: a) Construção dos enunciados de diagnósticos de enfermagem; b) 

Mapeamento cruzado dos diagnósticos de enfermagem construídos com os conceitos da 

CIPE
® 

Versão 2011; c)Avaliação dos enunciados dos diagnósticos/resultados de enfermagem 

por especialistas quanto à utilização; e d) Construção das intervenções de enfermagem para os 

diagnósticos de enfermagem com índice de validade de conteúdo (IVC) ≥ 0,50. 

 

 

4.2.3.1 Construção dos enunciados de diagnósticos de enfermagem 

 

Na construção dos enunciados de diagnósticos de enfermagem, foram considerados o 

banco de termos da linguagem de enfermagem relacionado à diabetes mellitus na atenção 

especializada do HULW/UFPB; as orientações da CIPE
® 

em consonância com a ISO 18.104
 

como a obrigatoriedade de incluir um termo do eixo Foco (área de atenção que é relevante 

para a Enfermagem. Exemplo: eliminação, conhecimento) e um termo do eixo Julgamento 

(opinião ou determinação clínica relacionada com o foco da prática da enfermagem. Exemplo: 

risco, anormal), podendo incluir termos adicionais de acordo com a necessidade, dos Eixos 

Foco, Julgamento ou de outros eixos; o Modelo de Atenção Crônica e a Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas de Horta como orientadores na categorização dos enunciados 

de diagnósticos de enfermagem, de forma a fazer com que reflitam sobre os respectivos 

modelos teóricos, ou seja, o papel da Enfermagem no atendimento à pessoa com diabetes 

mellitus na perspectiva do Modelo de Atenção Crônica, a experiência da pesquisadora na área 

e o processo de raciocínio diagnóstico e terapêutico. 

Assim considerando todas as recomendações e os direcionamentos para elaboração 

dos diagnósticos de enfermagem, foi construída uma lista de 115 diagnósticos de enfermagem 

possíveis de serem identificados nas pessoas com diabetes atendidas no Ambulatório de 

Endocrinologia. 

 

 

4.2.3.2 Mapeamento cruzado dos diagnósticos de enfermagem construídos e os conceitos 

da CIPE
® 

Versão 2011 

 

Essa etapa foi efetuada, inicialmente, com a inserção dos enunciados de diagnósticos 

de enfermagem em planilhas do Excel, as quais foram normalizadas com base na CIPE
®
 2011 
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e, em seguida, importadas para o programa Access for Windows e submetidas ao processo de 

mapeamento cruzado com os enunciados de diagnósticos presentes na CIPE
®
 2011. 

Como resultado desse processo, obteve-se uma lista com diagnósticos de enfermagem 

constantes e não constantes na CIPE
®
 2011. Para os enunciados não constantes, foi realizado 

um processo de análise quanto à similaridade e à abrangência em relação aos conceitos pré-

combinados da CIPE
®
, utilizando os critérios propostos por Leal

(80)
, que estabelece: se o 

enunciado da CIPE
®

 é similar ao identificado, quando não existe concordância da grafia, mas 

o seu significado é idêntico; se o enunciado é mais abrangente, quando tem um significado 

maior do que o existente na CIPE
®
; se é mais restrito, quando o enunciado tem um 

significado menor do que o existente na CIPE
®
; e se não existe concordância, quando o 

enunciado é totalmente diferente do existente na CIPE
®
, ou seja, enunciados novos. 

 

 

4.2.3.4 Avaliação dos enunciados dos diagnósticos de enfermagem por especialistas 

 

 Nessa etapa, para compor o grupo de especialistas, foram considerados aqueles que 

atenderam aos seguintes critérios de inclusão: enfermeiros que tivessem, no mínimo, a 

titulação acadêmica de Mestrado, trabalhassem com diagnósticos de enfermagem e com a 

CIPE
®
, e tivessem como foco o diabetes na assistência, no ensino e/ou na pesquisa. 

 A seleção desse grupo de especialistas foi feita por meio da Plataforma Lattes, 

utilizando-se os termos por assunto: diabetes mellitus e Enfermagem e CIPE
®
, dando-se 

preferência a estudiosos do assunto e a produtores de artigos específicos sobre o tema em 

questão (CIPE
®
, diabetes mellitus, terminologias em Enfermagem). Depois de selecionar os 

44 especialistas, foram encaminhadas, via web, cartas-convite aos 18 participantes, que 

preencheram os critérios de inclusão e que residiam no Brasil. Também foram selecionados os 

enfermeiros que trabalham no Ambulatório de Endocrinologia do HULW/UFPB, por meio de 

contato pessoal, e que também preencheram os critérios de inclusão. Na composição da 

amostra, foi solicitado que membros do grupo selecionado indicassem outros enfermeiros que 

atendiam aos critérios estabelecidos, para fazer parte do estudo. Dos convites enviados e 

contatos realizados, a amostra final nesta pesquisa consistiu de 13 especialistas. 

 Foi utilizado o método de Índice de Validade de Conteúdo (IVC), que mede a 

proporção ou a porcentagem de juízes que estão em concordância sobre determinados 

aspectos do instrumento e de seus itens
(81)

, nessa etapa, representado pelos enunciados de 
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diagnósticos de enfermagem, os quais foram avaliados quanto a sua utilização na prática de 

enfermagem no atendimento às pessoas com diabetes (APÊNDICE B).  

 Por meio desse método IVC, é possível, inicialmente, analisar cada item 

individualmente e, depois, o instrumento como um todo. Foi empregada uma escala tipo 

Likert, com uma pontuação de um a quatro. Para avaliar a representatividade de sua utilização 

na prática de enfermagem, as respostas podiam incluir: 1 = raramente (não significante ou não 

representativo), 2 = algumas vezes (item necessita de grande revisão para ser 

significante/representativo), 3 = muitas vezes (item necessita de pequena revisão para ser 

significante/representativo), 4 = sempre (item significante e representativo). O escore do 

índice foi calculado por meio da soma de concordância dos itens que foram marcados por “3” 

ou “4” pelos especialistas. Os itens que receberam pontuação “1” ou “2” deveriam ser 

revisados ou eliminados; e para os itens que precisavam de revisão, foi solicitado aos 

respondentes que apresentassem sugestões ou alterações. Foram considerados validados os 

diagnósticos de enfermagem que obtiveram uma concordância de, no mínimo, IVC ≥ 0.50, 

calculado pela seguinte fórmula: 

 

 

 

Nesta pesquisa, dos 115 diagnósticos de enfermagem submetidos ao processo de 

validação, foram validados os diagnósticos que obtiveram IVC ≥ 0.50, o que resultou em 103 

diagnósticos de enfermagem que, embora validados pelo escore estabelecido, quando 

analisados de acordo com o modelo teórico e categorizados de acordo com as necessidades 

humanas básicas de Horta, percebeu-se a necessidade de eliminar alguns desses diagnósticos 

por se apresentarem como características específicas de outros diagnósticos, ou por estarem 

contemplados com as intervenções de enfermagem de diagnósticos de enfermagem mais 

abrangentes, resultando, assim, em 66 diagnósticos de enfermagem, para os quais foram 

construídas as intervenções de enfermagem. 

 

 

4.2.3.5 Construção das intervenções de enfermagem para os diagnósticos de enfermagem 

com IVC ≥ 0.50 

 

Para a construção das intervenções de enfermagem, serviram de base os 66 

diagnósticos de enfermagem validados na etapa anterior a CIPE
® 

2011 e as orientações da 

IVC =Nº de respostas “3” ou “4” 

                      Número total de respostas 
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CIPE
® 

como a obrigatoriedade de incluir um termo do eixo Ação e um termo Alvo, 

considerado como um termo de qualquer um dos eixos exceto Julgamento, podendo-se incluir 

também termos do eixo Ação e de qualquer outro eixo; o Modelo de Atenção Crônica; como 

também o cenário de atendimento da clientela, ou seja, o Ambulatório de Endocrinologia, 

direcionando intervenções com foco mais voltado para cuidados de manutenção 

(monitoramento, ensino, aconselhamento, indicação de referências e gerenciamento do caso); 

a experiência da pesquisadora na área e o processo de raciocínio terapêutico. 

Posteriormente a esse processo de construção, as intervenções de enfermagem foram 

listadas em ordem alfabética e submetidas ao processo de normalização. Foram feitas 

correções gráficas, de gênero, número e grau, verificando-se frequência e retiradas as 

repetições. Essas intervenções foram dispostas em correspondência aos diagnósticos de 

enfermagem referentes e submetidas a uma avaliação de pertinência pelos mesmos 

especialistas já selecionados na avaliação dos diagnósticos (APÊNDICE D). 

Essa avaliação de pertinência utilizou o mesmo método de IVC, nesse momento 

focado não mais nos diagnósticos, mas nas intervenções de enfermagem, quanto a sua 

pertinência em relação ao diagnóstico. Para tanto, foi empregada uma escala tipo Likert, com 

uma pontuação de um a quatro, em que, para avaliar a pertinência da intervenção no 

atendimento ao diagnóstico de enfermagem, as respostas podem incluir: 1 = nada pertinente; 2 

= pouco pertinente; 3 = pertinente; e 4 = muito pertinente. O escore do índice foi calculado 

por meio da soma de concordância dos itens que foram marcados por “3” ou “4” pelos 

especialistas. Os itens que receberam pontuação “1” ou “2” devem ser revisados ou 

eliminados; e para os itens que necessitarem de revisão, foi solicitado aos respondentes que 

apresentassem sugestões ou alterações. Foram consideradas validadas as intervenções de 

enfermagem que obtiveram uma concordância de, no mínimo, IVC ≥ 0.80. 

No fim desse processo, foi feita uma avaliação dos enunciados dos diagnósticos e das 

intervenções de enfermagem a compor o Subconjunto Terminológico da CIPE
®
 para pessoas 

com DM, considerando-se as sugestões apresentadas pelos especialistas durante os processos 

de avaliações, quando os enunciados foram adicionados, eliminados ou revisados. 

 

 

 

 

 



75 

 

4.2.4 Etapa 4 – Estruturação do subconjunto terminológico da CIPE
® 

para pessoas com 

diabetes mellitus na atenção especializada  

 

Essa etapa final de estruturação do Subconjunto Terminológico da CIPE
® 

para pessoas 

com diabetes mellitus na Atenção Especializada teve como base as orientações do Conselho 

Internacional de Enfermeiros, para sua composição estrutural, a Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas de Horta, para a organização dos enunciados de diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem, e o papel da Enfermagem no Modelo de Atenção Crônica, para 

utilização na prática clínica.  

Portanto, foi composto dos seguintes componentes: Orientações de utilização; 

Importância para a Enfermagem; A inserção da Enfermagem no Modelo de Atenção Crônica 

para o cuidado às pessoas com Diabetes Mellitus na Atenção Especializada; Enunciados do 

Subconjunto Terminológico da CIPE
® 

para pessoas com diabetes mellitus na Atenção 

Especializada correlacionados entre si, dispostos pelas Necessidade Humanas Básicas e  

Bibliografia. 

 

 

4.3 Aspectos éticos da pesquisa 

 

 Antes de ser desenvolvido, o projeto da pesquisa foi apreciado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do HULW/UFPB, respeitando as Diretrizes e as Normas Regulamentadoras 

dispostas na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS)/Ministério da 

Saúde (MS), referente à pesquisa que envolve seres humanos no cenário brasileiro
(82)

 e do 

qual recebeu parecer favorável, sob CAAE 19382413.0.0000.5183. 

 Nesta pesquisa, os sujeitos que assinaram os termos de consentimento livre e 

esclarecido foram os enfermeiros que constituíram o corpo de especialistas para avaliação de 

conteúdo dos enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem 

(APÊNDICE A;  APÊNDICE C). 

 Em relação ao uso do prontuário, apesar de haver a resolução que regulamenta os 

dados do prontuário, nesta pesquisa, não foi aplicado o TCLE aos sujeitos dos prontuários 

devido ao fato de o Comitê do HULW/UFPB ainda estar realizando o processo educativo de 

inserir o termo consentimento como formulário obrigatório do prontuário. Só serão cobradas 

as pesquisas que se desenvolverão após a conclusão desse processo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Neste capítulo, são apresentados os resultados e a discussão das quatro etapas da 

pesquisa: Identificação de termos e conceitos relevantes para a prática de enfermagem 

relacionada ao Diabetes Mellitus; Mapeamento cruzado dos termos identificados com a 

CIPE
®
 2011; Construção dos enunciados de Diagnósticos, Resultados e Intervenções de 

Enfermagem; e Estruturação do Subconjunto Terminológico da CIPE
®

 para pessoas com 

Diabetes. 

 

 

5.1 Identificação de termos e conceitos relevantes para a prática de enfermagem 

relacionada ao diabetes mellitus  

 

 Essa etapa corresponde, no estudo metodológico, à definição do constructo ou 

comportamento a ser medido que, nesta pesquisa, é representada pelos termos e conceitos 

relevantes para a prática de enfermagem relacionada ao diabetes mellitus presentes nos 

registros das consultas de enfermagem dos prontuários das pessoas com Diabetes atendidas no 

Ambulatório de Endocrinologia do HULW/UFPB. Foi estruturada a partir de um trabalho 

terminológico, considerado o mais apropriado no desenvolvimento de terminologias em 

Enfermagem, tanto como se representa esse subconjunto pela potencialidade que a 

terminologia tem evidenciado na transmissão de informações, quanto nas comunicações 

científicas, tecnológicas e profissionais, ao apontar que o uso de um termo específico em uma 

disciplina técnico-científica pressupõe o conhecimento do papel e do lugar desse termo em 

um sistema estruturado, usado para realizar a expressão e a comunicação entre profissionais 

daquela área
(83)

, como são esses termos da pesquisa para os enfermeiros que assistem a essa 

clientela específica. 

Assim, foram extraídos 17.696 termos, por meio da ferramenta PORONTO. Após o 

processo de normalização e seleção, foram identificados 1.306 termos relevantes para a 

prática de enfermagem direcionada à pessoa com diabetes mellitus na atenção especializada, 

com frequências de aparição que variaram de um a 1.038. Citamos a seguir alguns termos que 

apareceram, em ordem decrescente, com frequência de aparição ≥ 20 (Quadro 10): 
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Quadro 10: Exemplo da frequência dos termos identificados com aparição ≥ 20 - João 

Pessoa, 2012 

 

Paciente com diabetes (1038)   

Pressão arterial (1007) Jejum (190) Controle de glicemia (65) 

Dieta (676) Café (183) Ferimento (58) 

Glicemia (540) Cuidado com os pés (166) Nutrição (58) 

Peso (485) Insulina (149) Hipoglicemia (53) 

Uso de medicamentos (468) Lesão (121) Transgressão (26) 

Uso de insulina (437) Atividade física (119) Aplicação (24) 

Glicemia capilar em jejum (384) Glicemia pós-prandial (119) Técnica de aplicação da 

insulina (21) 

Pé (354) Jantar (106) Micose (20) 

Caminhada (290) Pulso (106) Monitorização (20) 

Importância da dieta (264) Enfermagem (86) Negação (20) 

Exercício físico (219) Monitor (73) Tratamento (20) 

 

 Observa-se que os termos identificados correspondem ao universo da prioridade de 

saúde selecionada (diabetes), evidenciando o sujeito do cuidado e os componentes 

relacionados ao seu tratamento abordados nas consultas de enfermagem. 

Posteriormente ao processo de identificação dos 1.038 termos, eles foram inseridos em 

uma planilha do Excel for Windows e passaram por um processo de normalização; foram 

retiradas as repetições, feitas as correções gráficas e a uniformização com os termos da CIPE
® 

2011, o que resulta em 582 termos. 

 

 

5.2. Mapeamento cruzado dos termos identificados com a CIPE
® 

2011 

 

A lista dos 582 termos, obtida como processo final da etapa anterior, foi submetida a 

um processo de mapeamento cruzado, o que implicou a ligação dos 582 termos identificados 

nas fontes de dados com os termos constantes nos Sete Eixos da CIPE
® 

2011. Para isso, foi 

utilizado o Programa Access for Windows, com a importação da planilha do Excel para a 

construção de tabela de termos identificados nas fontes de dados, a qual foi cruzada com os 

termos da CIPE
®
 2011. Assim, identificamos, na primeira consulta, 119 termos constantes e 

485 termos não constantes nos Sete Eixos dessa terminologia. 

Os 485 termos não constantes foram submetidos a uma segunda consulta após novo 

processo de normalização, realizando a análise a partir de seu significado e semelhança com 

os termos da CIPE
® 

2011, realizando-se assim na substituição de alguns deles e retirada de 

novas repetições, resultando dessa forma na redução de 582 termos para 467 termos. 
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Esses 467 termos não constantes foram então submetidos a um processo de análise 

quanto à similaridade e à abrangência com os termos da CIPE
® 

2011(Quadro11):  

 

Quadro 11: Processo de análise quanto à similaridade e à abrangência dos termos não 

constantes relacionados aos termos da CIPE
®

 2011 - João Pessoa, 2013 

Eixo Termos CIPE
®
 2011 Termos dos prontuários Análise 

L Artéria Artéria Igual 

F Autoimagem Autoimagem Igual 

F Catarata Catarata Igual 

F Complicação Complicação Igual 

J Grave Grave Igual 

F Hipoglicemia Hipoglicemia Igual 

L Inferior Inferior Igual 

M Insulina Insulina Igual 

J Leve Leve Igual 

J Melhorado Melhorado Igual 

L Olho Olhos Igual 

L Pé Pé Igual 

M Refeição Refeição Igual 

M Seringa Seringa Igual 

J Severo Severo Igual 

A Avisar Avisar Igual 

T Consulta Consulta Igual 

F Cuidar Cuidar Igual 

J Diminuído Diminuído Igual 

T Evento Evento Igual 

A Alimentar Alimentar Igual 

A Alterar Alterar Igual 

A Aplicar Aplicar Igual 

A Atender Atender Igual 

A Aumentar Aumentar Igual 

A Avaliar Avaliar Igual 

A Controlar Controlar Igual 

A Cortar Cortar Igual 

A Demonstrar Demonstrar Igual 

A Diminuir Diminuir Igual 

A Encaminhar Encaminhar Igual 

A Encorajar Encorajar Igual 

A Facilitar Facilitar Igual 

A Fornecer Fornecer Igual 

A Higienizar Higienizar Igual 
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Eixo Termos CIPE
®
 2011 Termos dos prontuários Análise 

A Identificar Identificar Igual 

A Informar Informar Igual 

A Iniciar Iniciar Igual 

A Intervenção Intervenção Igual 

A Limitar Limitar Igual 

A Limpar Limpar Igual 

A Manter Manter Igual 

A Medir Medir Igual 

A Mobilizar Mobilizar Igual 

A Monitorar Monitorar Igual 

A Observar Observar Igual 

A Palpar Palpar Igual 

A Prevenir Prevenir Igual 

A Regular Regular Igual 

A Relatar Relatar Igual 

A Treinar Treinar Igual 

C Família Família Igual 

C Irmão Irmão Igual 

C Paciente Paciente Igual 

F Aceitação Aceitação Igual 

F Adesão Adesão Igual 

F Animal Animal Igual 

F Ansiedade Ansiedade Igual 

F Apetite Apetite Igual 

F Ar Ar Igual 

F Audição Audição Igual 

F Autocuidado Autocuidado Igual 

F Autoimagem Autoimagem Igual 

F Calafrio Calafrio Igual 

F Catarata Catarata Igual 

F Complicação Complicação Igual 

F Compra Compra Igual 

F Compulsão Compulsão Igual 

F Condição Condição Igual 

F Conhecimento Conhecimento Igual 

F Controle Controle Igual 

F Crise Crise Igual 

F Deambulação Deambulação Igual 

F Diabetes Diabetes Igual 

F Dispneia Dispneia Igual 

F Dor Dor Igual 

F Dor Muscular Dor muscular Igual 
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Eixo Termos CIPE
®
 2011 Termos dos prontuários Análise 

F Dor 

Musculoesquelética 

Dor musculoesquelética Igual 

F Dor Óssea Dor óssea Igual 

F Edema Edema Igual 

F Escoriação Escoriação Igual 

F Exercício Exercício Igual 

F Fadiga Fadiga Igual 

F Febre Febre Igual 

F Ferida Ferida Igual 

F Fissura Fissura Igual 

F Fraqueza Fraqueza Igual 

F Glicose Sanguínea Glicose sanguínea Igual 

F Gravidez Gravidez Igual 

F Hipertensão Hipertensão Igual 

F Hipoglicemia Hipoglicemia Igual 

F Inflamação Inflamação Igual 

F Iniciativa Iniciativa Igual 

F Insônia Insônia Igual 

F Lesão Lesão Igual 

F Maceração Maceração Igual 

F Medo Medo Igual 

F Memória Memória Igual 

F Morte Morte Igual 

F Movimento Corporal Movimento corporal Igual 

F Necessidade Necessidade Igual 

F Negação Negação Igual 

F Nutrição Nutrição Igual 

F Obesidade Obesidade Igual 

F Orientação Orientação Igual 

F Pele Seca Pele Seca Igual 

F Peso Peso Igual 

F Pressão Sanguínea Pressão sanguínea Igual 

F Procedimento Procedimento Igual 

F Prurido Prurido Igual 

F Repouso Repouso Igual 

F Resultado Resultado Igual 

F Saúde Saúde Igual 

F Seca Seca Igual 

F Secreção Secreção Igual 

F Serviço Serviço Igual 

F Sinal Sinal Igual 

F Sintoma Sintoma Igual 



81 

 

Eixo Termos CIPE
®
 2011 Termos dos prontuários Análise 

F Sistema 

Cardiovascular 

Sistema cardiovascular Igual 

F Sobrepeso Sobrepeso Igual 

F Sono Sono Igual 

F Sonolência Sonolência Igual 

F Suor Suor Igual 

F Suprimento (Provisão) 

de Alimentos 

Suprimento (provisão) de 

alimentos 

Igual 

F Tabagismo Tabagismo Igual 

F Temperatura Temperatura Igual 

F Teste Diagnóstico Teste diagnóstico Igual 

F Tontura Tontura Igual 

F Tremor Tremor Igual 

F Visão Visão Igual 

J Baixo Baixo Igual 

J Médio Médio Igual 

J Melhorado Melhorado Igual 

J Normal Normal Igual 

J Piorado Piorado Igual 

J Possibilidade de Risco Possibilidade de risco Igual 

J Prejudicado Prejudicado Igual 

J Presença ou Ausência Presença ou ausência Igual 

J Risco Risco Igual 

L Abdome Abdome Igual 

L Antebraço Antebraço Igual 

L Anterior Anterior Igual 

L Artéria Artéria Igual 

L Articulação Articulação Igual 

L Braço Braço Igual 

L Cabeça Cabeça Igual 

L Calcanhar Calcanhar Igual 

L Cavidade Oral Cavidade oral Igual 

L Corpo Corpo Igual 

L Costas Costas Igual 

L Dedo Dedo Igual 

L Dedo do pé Dedo do pé Igual 

L Direita Direita Igual 

L Edifício Comercial Edifício comercial Igual 

L Esquerda Esquerda Igual 

L Flanco Flanco Igual 

L Hospital Hospital Igual 

L Inferior Inferior Igual 

L Instituição de Saúde Instituição de saúde Igual 
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Eixo Termos CIPE
®
 2011 Termos dos prontuários Análise 

L Lar Lar Igual 

L Mão Mão Igual 

L Olhos Olhos Igual 

L Osso Osso Igual 

L Pé Pé Igual 

L Pele Pele Igual 

L Perna Perna Igual 

L Posição Posição Igual 

L Região Axilar Região axilar Igual 

L Superior Superior Igual 

L Tecido Subcutâneo Tecido subcutâneo Igual 

L Unha Unha Igual 

L Via Intramuscular Via intramuscular Igual 

L Via Oral Via Oral Igual 

M Alimento Alimento Igual 

M Amputação Amputação Igual 

M Bebida Bebida Igual 

M Cirurgia Cirurgia Igual 

M Insulina Insulina Igual 

M Laser Laser Igual 

M Medicação Medicação Igual 

M Médico Médico Igual 

M Óculos Óculos Igual 

M Prontuário do Paciente Prontuário do paciente Igual 

M Refeição Refeição Igual 

M Seringa Seringa Igual 

M Técnica de 

Administração de 

Medicamento 

Técnica de administração de 

medicamento 

Igual 

M Terapia Terapia Igual 

M Transplante Transplante Igual 

T Cirurgia Cirurgia Igual 

T Evento ou Episódio Evento ou episódio Igual 

T Exame Exame Igual 

T Frequência Frequência Igual 

T Frequentemente Frequentemente Igual 

T Manhã Manhã Igual 

T Mês Mês Igual 

T Presente Presente Igual 

T Semana Semana Igual 
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Eixo Termos CIPE
®
 2011 Termos dos prontuários Análise 

J Alterada (Alterada
2
) Similar 

J Inadequada (Inadequada
1
) Similar 

L Dedo (Dedos) Similar 

A Obter (Adquirir) Similar 

A Apoiar (Ajudar) Similar 

J Anormal (Anormalidade) Similar 

F Processo patológico Glaucoma Similar 

F Processo patológico Artrose Similar 

L Região axilar (Axila) Similar 

F Processo patológico Cegueira Similar 

F Cicatrização da ferida (Cicatrização) Similar 

F Processo patológico Cirrose Similar 

F Processo patológico Deslocamento da retina Similar 

F Regime dietético (Dieta) Similar 

F Processo patológico Doença Similar 

J Alto (Elevado) Similar 

F Emaciação (Emagrecimento) Similar 

A Explicar (Esclarecer) Similar 

F Memória prejudicada (Esquecimento) Similar 

F Abuso do álcool (Etilismo) Similar 

F Processo patológico Frieira Similar 

F Processo patológico Furúnculo Similar 

F Processo patológico Gastrite Similar 

F Glicose Sanguínea (Glicemia capilar) Similar 

F Intolerância à 

Atividade 

(Indisposição) Similar 

J Baixo (Insuficiente) Similar 

J Alto (Intenso) Similar 

F Processo patológico Joanete Similar 

F Processo patológico Labirintite Similar 

F Processo patológico Micose Similar 

F Processo patológico micose interdigital Similar 

F Habilidade para 

monitorar 

(Monitorização) Similar 

A Demonstrar (Mostrar) Similar 

A Alterar (Mudar) Similar 

F Processo patológico Nefrite Similar 

F Processo patológico Neuropatia Similar 

F Processo patológico Nódulo Similar 

A Ensinar (Orientar) Similar 

                                                 
2
 Termos constantes nos conceitos diagnósticos pré-combinados como qualificadores, mas não constantes no 

Modelo de Sete Eixos da CIPE
®
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Eixo Termos CIPE
®
 2011 Termos dos prontuários Análise 

F Processo patológico Patologia Similar 

F Regime Dietético (Plano alimentar) Similar 

A Treinar (Praticar) Similar 

F Processo patológico Psoríase Similar 

A Obter (Receber) Similar 

A Aconselhar (Recomendar) Similar 

A Identificar (Reconhecer) Similar 

L Fronte (Região frontal) Similar 

L Lar Residência Similar 

F Processo patológico Retinopatia Similar 

M Guia de conduta (Seguimento de plano) Similar 

F Tato (Sensibilidade) Similar 

A Requisitar (Solicitar) Similar 

F Processo de 

transpiração 

(Sudorese) Similar 

A Aconselhar (Sugerir) Similar 

F Hipotermia (Temperatura baixa) Similar 

A Beber (Tomar) Similar 

M Terapia (Tratamento) Similar 

F Processo patológico Tuberculose Similar 

J Ausência (Falta)  Similar 

F Conservação de 

energia 

Conservação mais abrangente 

F Crosta seborreica Crosta mais abrangente 

M Serviço de 

Enfermagem 

Enfermagem mais abrangente 

A Fazer a higiene Fazer mais abrangente 

L Estômago Região Gástrica mais abrangente 

M Serviço de Emergência Serviço de urgência mais abrangente 

M Edifício Público Secretaria de saúde mais restrito 

M Prestador de cuidados Agente de saúde mais restrito 

A Explicar Apresentar mais restrito 

F Habilidade para 

monitorar 

Automonitorização da 

glicemia 

mais restrito 

M Seringa Coluna da seringa mais restrito 

M Caixa de comprimido Comprimido mais restrito 

F Controle Controle alimentar mais restrito 

F Controle Controle glicêmico mais restrito 

F Dor Dor de cabeça mais restrito 

F Dor Dor epigástrica mais restrito 

M Medicação Dose da insulina mais restrito 

F Regime de teste 

diagnóstico 

Esquema de monitorização mais restrito 

T Exame Exame oftalmológico mais restrito 
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Eixo Termos CIPE
®
 2011 Termos dos prontuários Análise 

F Glicose Sanguínea Glicemia capilar em jejum mais restrito 

F Glicose Sanguínea Glicemia pós-prandial mais restrito 

L Tórax Hemitórax mais restrito 

L Abdome Hipocôndrio mais restrito 

M Medicação Hipoglicemiante mais restrito 

F Animal Inseto mais restrito 

F Lesão Lesão de unha mais restrito 

J Baixo Menor mais restrito 

F Habilidade para 

monitorar 

Monitorização da glicemia mais restrito 

L Cabeça Nuca mais restrito 

F Dor Odontalgia mais restrito 

M Técnica de 

treinamento de 

memória 

Oficina de memória mais restrito 

M Médico Oftalmologista mais restrito 

L Braço Ombro mais restrito 

F Hipoglicemia Picos de hipoglicemia mais restrito 

L Unidade de Atenção à 

Saúde 

PSF mais restrito 

L Pé Região plantar mais restrito 

L Olhos Retina mais restrito 

L Edifício Público Secretaria de saúde mais restrito 

F Glicose Sanguínea Taxa de glicose sanguínea mais restrito 

M Técnica Técnica de monitorização mais restrito 

M Técnica  de Injeção Treinamento da aplicação da 

insulina 

mais restrito 

M Técnica de 

Administração de 

Medicamento 

Treinamento da mistura de 

insulina 

mais restrito 

M Insulina Unidade de insulina mais restrito 

F Habilidade para 

gerenciar o regime 

Uso da insulina mais restrito 

F Habilidade para 

gerenciar o regime 

Uso da medicação mais restrito 

F Habilidade para vestir-

se e arrumar-se 

Uso de calçado mais restrito 

L Veia Varizes mais restrito 

F Alergia a picada de 

inseto 

Picada de inseto mais restrito 

L   Tornozelo não existe concordância 

M Membro artificial Membro não existe concordância 

J   Perfurante não existe concordância 

J Alto Acentuada não existe concordância 

A   Acompanhar não existe concordância 
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Eixo Termos CIPE
®
 2011 Termos dos prontuários Análise 

M   Agente não existe concordância 

M   Agente de limpeza não existe concordância 

A   Aguardar não existe concordância 

M   Anotação não existe concordância 

M   Aparelho de glicemia não existe concordância 

A   Associar não existe concordância 

A Atividade do Paciente Atividade doméstica não existe concordância 

M   Avaliação nutricional não existe concordância 

F   Azia não existe concordância 

J   Bom não existe concordância 

F   Câimbra não existe concordância 

M   Caixa térmica não existe concordância 

M   Calçado não existe concordância 

F Fogacho Calor não existe concordância 

M   Caneta de insulina não existe concordância 

F   Chuva não existe concordância 

L   Cidade não existe concordância 

L   Cintura não existe concordância 

J   Coerentes não existe concordância 

A   Comparecer não existe concordância 

A   Comprometer-se não existe concordância 

A   Consertar não existe concordância 

J   Correto não existe concordância 

F Autocuidado Cuidados com pés não existe concordância 

J   Defeituoso não existe concordância 

F Pele seca Descamação não existe concordância 

F Obstrução Desobstrução não existe concordância 

M   Diário de glicemia não existe concordância 

M   Dinheiro não existe concordância 

F   Dormência não existe concordância 

T   Em jejum não existe concordância 

J   Equilibrada não existe concordância 

C   Esposo não existe concordância 

M   Estetoscópio não existe concordância 

L   Farmácia não existe concordância 

L   Fígado não existe concordância 

C   Filho não existe concordância 

M   Fitas de glicemia não existe concordância 

C   Fumante não existe concordância 

M   Geladeira não existe concordância 

M   Glicosímetro não existe concordância 

T   Hora não existe concordância 
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Eixo Termos CIPE
®
 2011 Termos dos prontuários Análise 

T   Horário não existe concordância 

J Completo Incompleta não existe concordância 

J   Incorreta não existe concordância 

A Reforçar Insistir não existe concordância 

J   Irregular não existe concordância 

F   Irritação digital não existe concordância 

F   Irritação interdigital não existe concordância 

L   Joelho não existe concordância 

M Material de leitura Leitura não existe concordância 

T   Madrugada não existe concordância 

L Membro artificial Membro não existe concordância 

T   Minutos não existe concordância 

M   Monitor de glicemia não existe concordância 

M   Nutricionista não existe concordância 

T   Ocasião não existe concordância 

F   Parestesia não existe concordância 

F   Perda de peso não existe concordância 

T   Período não existe concordância 

J   Persistente não existe concordância 

F   Pirose não existe concordância 

J Baixo Pouca não existe concordância 

J   Preservada não existe concordância 

C   Profissional não existe concordância 

L   Pulso não existe concordância 

F   Queimor não existe concordância 

F   Redução do peso não existe concordância 

A   Referir não existe concordância 

M   Registro não existe concordância 

A   Retornar não existe concordância 

A   Seguir não existe concordância 

M   Tira de glicemia não existe concordância 

L   Tireoide não existe concordância 

A   Trazer não existe concordância 

M Técnica Treinamento de 

automonitorização 

não existe concordância 

A   Usar não existe concordância 

A   Voltar não existe concordância 

 

O resultado desse processo de análise, quanto à similaridade e à abrangência, 

evidenciou que: 197 termos eram iguais; 58, similares; 42, mais restritos; 06, mais 

abrangentes e 84 não concordavam com os termos da CIPE
®
. Justifica-se o quantitativo de 

termos iguais estarem presentes entre os termos não constantes por estarem, antes, com letra 
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minúscula e não terem sido reconhecidos pelo programa Access for Windows como 

constantes, no processo de mapeamento cruzado. Assim, os termos iguais e similares 

passaram a ser considerados constantes. Dos 80 termos restantes, 10 foram identificados 

como características de termos da CIPE
® 

(substituir, mancha, qualidade, quantidade, 

rachadura, redução, responsável, ressecada, rigidez, vascular); três foram identificados 

como sinais do diabetes (polidipsia, polifagia, poliúria); 12 foram excluídos por serem 

repetições, e 57 não condiziam com o significado de nenhum dos eixos (Quadro 12). 

 

Quadro 12: Termos não constantes que não apresentaram significado com os eixos da CIPE
®

 

João Pessoa, 2013 

Termos que não condiziam com o significado dos eixos da CIPE
®
 

Irritação, leitura da escala, lista, malefício, medida da dose, medida da escala, medida das 

glicemias, memória do monitor, metas de controle, misturar insulinas, nefrologia, ocorrência, 

oficina, omissão, péssimo, possibilidade do uso de insulina, próxima, psicologia, queixa, 

restrição, rodízio na aplicação, rouquidão, secretaria, setor, técnica de autoaplicação, textura, 

transgressão da dieta, virtude, visualização, benefício, calosidade, código das tiras, coloração, 

compromisso, custo da aplicação, defeito, desejo, desistente, despertar, dificuldade, 

disponibilidade, distúrbio, doméstico, dose, engenharia, escala, escura, excesso, flexão, força, 

fungo, hábito, homogeneização, idade, importância, indicação, irradiação. 

 

Durante esse processo de análise, alguns pontos interessantes foram observados: os 

termos alterada e inadequada, embora presentes na CIPE
®
 como qualificadores de conceitos 

diagnósticos pré-combinados, como Pressão sanguínea alterada e Renda inadequada, não 

constam como termos do Eixo Julgamento; e 20 termos referentes a doenças foram 

denominados Processo Patológico (artrose, cegueira, cirrose, deslocamento da retina, 

doença, frieira, furúnculo, gastrite, glaucoma, joanete, labirintite, micose, micose 

interdigital, nefrite, neuropatia, nódulo, patologia, psoríase, retinopatia e tuberculose). 

Dos 467 termos não constantes iniciais no processo de análise, foram retirados os 255 

classificados como iguais e similares, que passaram a ser considerados como constantes, e os 

80 termos classificados como características, sinais do diabetes, termos excluídos e que não 

apresentavam significado com os eixos da CIPE
®
. Como resultado final, foram obtidos 130 

termos não constantes. 
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Dos 255 termos que passaram a ser constantes, foram retirados 19 referentes à 

repetição da denominação Processo Patológico dos termos relacionados às doenças, o que 

resultou em 236 termos. Esses 236 termos foram adicionados aos 119 identificados na 

primeira consulta, somando-se 355 constantes na CIPE
® 

2011, os quais foram submetidos a 

um novo processo de normalização, em que se retiraram as repetições, resultando em 213 

termos constantes. 

Os 213 termos constantes foram organizados de acordo com o Modelo dos Sete Eixos 

da CIPE
® 

2011, assim distribuídos: 90 termos no Eixo Foco; 17, no Eixo Julgamento; 16, no 

Eixo Meios; 41, no Eixo Ação; 10, no Eixo Tempo; 35, no Eixo Localização, e 4, no Eixo 

Cliente (Quadro13). 

 

Quadro 13: Termos da linguagem de enfermagem relevantes para a área de diabetes 

constantes nos Eixos da CIPE
® 

2011 - João Pessoa, 2013 

EIXO 
TERMOS CONSTANTES NO MODELO DE SETE EIXOS  

DA CIPE
®
 2011 

FOCO Abuso do álcool, Aceitação, Adesão, Animal, Ansiedade, Apetite, Ar, Audição, 

Autocuidado, Autoimagem, Calafrio, Catarata, Cicatrização da Ferida, 

Complicação, Compra, Compulsão, Condição, Conhecimento, Controle, Crise, 

Deambulação, Diabetes, Dispneia, Dor, Dor muscular, Dor Musculoesquelética, 

Dor óssea, Edema, Emaciação, Escoriação, Exercício, Fadiga, Febre, Ferida, 

Fissura, Fraqueza, Glicose sanguínea, Gravidez, Habilidade para monitorar, 

Hipertensão, Hipoglicemia, Hipotermia, Inflamação, Iniciativa, Insônia, 

Intolerância à atividade,  Lesão, Maceração, Medo, Memória, Memória 

prejudicada, Morte, Movimento corporal, Necessidade, Negação, Nutrição, 

Obesidade, Orientação, Pele seca, Peso, Pressão sanguínea, Procedimento, 

Processo Patológico, Processo de transpiração, Prurido, Regime dietético, 

Repouso, Resultado, Saúde, Seca, Secreção, Serviço, Sinal, Sintoma, Sistema 

Cardiovascular, Sobrepeso, Sono, Sonolência, Suor, Suprimento de alimentos, 

Tabagismo, Tato, Temperatura, Teste diagnóstico, Tontura, Tremor, Visão. 

JULGAMENTO Alterada, Alto, Anormal, Baixo, Diminuído, Grave, Inadequada, Leve, Médio, 

Melhorado, Normal, Piorado, Possibilidade de Risco, Prejudicado, Presença ou 

Ausência, Risco, Severo. 

MEIOS Alimento, Amputação, Bebida, Cirurgia, Insulina, Guia de consulta, Laser, 

Medicação, Médico, Óculos, Prontuário do Paciente, Refeição, Seringa, Técnica 

de administração de medicamento, Terapia, Transplante. 

AÇÃO Aconselhar, Alterar, Aplicar, Apoiar, Atender, Aumentar, Alimentar, Avaliar, 

Avisar, Beber, Controlar, Cortar, Cuidar, Demonstrar, Diminuir, Encaminhar, 

Encorajar, Ensinar, Explicar, Facilitar, Fornecer, Higienizar, Identificar, 

Informar, Iniciar, Intervenção, Limitar, Limpar, Manter, Medir, Mobilizar, 

Monitorar, Observar, Obter, Palpar, Prevenir, Registrar, Regular, Relatar, 

Requisitar, Treinar. 

TEMPO Cirurgia, Consulta, Evento ou episódio, Exame, Frequência, Frequentemente, 

Manhã, Mês, Presente, Semana 

LOCALIZAÇÃO Abdome, Antebraço, Anterior, Artéria, Articulação, Braço, Cabeça, Calcanhar, 

Cavidade oral, Corpo, Costas, Dedo, Dedo do pé, Direita, Edifício comercial, 

Esquerda, Flanco, Fronte, Hospital, Inferior, Instituição de saúde, Lar, Mão, 

Olhos, Osso, Pé, Pele, Perna, Posição, Região axilar, Superior, Tecido 
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EIXO 
TERMOS CONSTANTES NO MODELO DE SETE EIXOS  

DA CIPE
®
 2011 

Subcutâneo, Unha, Via intramuscular, Via oral 

CLIENTE Família, Indivíduo, Irmão, Paciente. 

 

Os 130 termos não constantes foram classificados de acordo com o Modelo dos Sete 

Eixos da CIPE
® 

2011, considerando-se o significado de cada eixo, ficando assim distribuídos: 

35 termos no Eixo Foco; 13, no Eixo Julgamento; 34, no Eixo Meios; 16, no Eixo Ação; 09, 

no Eixo Tempo; 19, no Eixo Localização e 04, no Eixo Cliente (Quadro 14). 

 

Quadro 14: Termos da linguagem de enfermagem relevantes para a área de Diabetes não 

constantes nos Eixos da CIPE
® 

2011. João Pessoa, 2013. 

 

EIXO 
TERMOS NÃO CONSTANTES NO MODELO DE SETE EIXOS  

DA CIPE
®
 2011 

FOCO Automonitorização da glicemia, Azia, Câimbra, Calor, Chuva, Controle 

alimentar, Controle glicêmico, Cuidados com pés, Crosta, Descamação,   

Desobstrução, Dor de cabeça, Dor epigástrica, Dormência, Emagrecimento, 

Esquema de monitorização, Glicemia capilar em jejum, Glicemia capilar pós-

prandial, Inseto, Irritação digital, Irritação interdigital, Lesão de unha, 

Monitorização da glicemia, Odontalgia, Parestesia, Perda de peso, Picada de 

inseto, Picos de hipoglicemia, Pirose, Queimor, Redução do peso, Taxa de 

glicose sanguínea, Uso da insulina, Uso da medicação, Uso de calçado. 

JULGAMENTO Acentuada, Bom, Coerente, Correto, Defeituoso, Equilibrada, Incompleto, 

Incorreta, Irregular, Menor, Perfurante, Pouca, Preservada. 

MEIOS Agente, Agente de limpeza, Agente de saúde, Anotação, Aparelho de glicemia, 

Avaliação nutricional, Caixa térmica, Calçado, Caneta de insulina, Coluna da 

seringa, Comprimido, Diário de glicemia, Dinheiro, Dose da insulina, 

enfermagem, Estetoscópio, Fitas de glicemia, Geladeira, Glicosímetro, 

Hipoglicemiante, Leitura, Monitor de glicemia, Nutricionista, Oficina de 

memória, Oftalmologista, Registro, Serviço de urgência,  Técnica de 

monitorização, Tira de glicemia, Treinamento da aplicação da insulina, 

Treinamento da mistura de insulina, Treinamento de automonitorização, Unidade 

de insulina. 

AÇÃO Acompanhar, Aguardar, Apresentar, Associar, Atividade doméstica, 

Comparecer, Comprometer-se, Consertar, Fazer, Insistir, Referir, Retornar, 

Seguir, Trazer, Usar, Voltar. 

TEMPO Exame oftalmológico, Em jejum, Hora, Horário, Madrugada, Minutos, Ocasião, 

Período, Persistente. 

LOCALIZAÇÃO Cidade, Cintura, Farmácia, Fígado, Hemitórax, Hipocôndrio, Joelho, Membro, 

Nuca, Ombro, Pulso, Programa Saúde da Família, Região gástrica, Região 

plantar, Retina, Secretaria de saúde, Tireoide, Tornozelo, Varizes. 

CLIENTE Esposo, Filho, Fumante, Profissional. 

 

Os quadros dos termos constantes e não constantes constituíram o banco de termos 

relacionados à prática de enfermagem em diabetes mellitus na Atenção Especializada do 

HULW/UFPB (APÊNDICE E ). 
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5.3. Construção dos enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem 

 

Essa etapa teve como bases empíricas o banco de termos da linguagem de 

Enfermagem relacionados à Diabetes Mellitus na atenção especializada do HULW/UFPB; a 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem - CIPE
®  

Versão 2011; o Modelo de 

Atenção Crônica e a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta, e foi 

operacionalizada em quatro subetapas: a) construção dos enunciados de diagnósticos de 

enfermagem; e b) mapeamento cruzado dos diagnósticos de enfermagem construídos com os 

conceitos da CIPE
® 

Versão 2011; c) avaliação dos enunciados dos diagnósticos/resultados de 

enfermagem por especialistas quanto à utilização na prática; e d) construção das intervenções 

de enfermagem para os diagnósticos de enfermagem com Índice de Validade de Conteúdo 

(IVC) ≥ 0,50. 

 

 

5.3.1 Construção dos enunciados de diagnósticos de enfermagem 

 

De acordo com a Classificação Internacional para a Prática da Enfermagem, os 

diagnósticos de enfermagem foram apresentados, inicialmente, como um dos componentes da 

classificação, representando um dos elementos da prática de enfermagem: o que os 

enfermeiros fazem em relação a certas necessidades humanas para produzir determinados 

resultados, recebendo os diagnósticos a conotação de necessidade humana
(84)

. Em versões 

mais recentes, com sua apresentação contendo novos conteúdos, entre eles, os diagnósticos 

pré-combinados, essa conotação direciona-se para situações de interesse da enfermagem, as 

quais podem ser positivas, negativas ou de melhora
(84)

. 

Diante do exposto, nesta pesquisa, foi construída uma lista de 115 diagnósticos de 

enfermagem (Quadro 15), incluindo-se enunciados positivos, negativos e de melhora,  

possíveis de serem identificados nas pessoas com diabetes atendidas na atenção especializada 

Ambulatorial, que, nesta pesquisa, é representada pelo Ambulatório de Endocrinologia do 

HULW/UFPB.  
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Quadro 15: Lista dos enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem para a pessoa 

com diabetes na Atenção Especializada - João Pessoa, 2013 

Diagnósticos/resultados de enfermagem para a pessoa com diabetes na Atenção 

Especializada 

1. Aceitação negativa 

2. Aceitação positiva 

3. Adesão (especificar) 

4. Ansiedade (especificar o grau) 

5. Apetite melhorado 

6. Apetite normal 

7. Apetite prejudicado 

8. Audição melhorada 

9. Audição normal 

10. Audição prejudicada 

11. Autocuidado deficitário (especificar) 

12. Autocuidado eficaz (especificar) 

13. Autoimagem negativa 

14. Autoimagem positiva 

15. Automonitorização da glicemia correta 

16. Automonitorização da glicemia incorreta 

17. Cicatrização diminuída 

18. Cicatrização preservada 

19. Complicação presente 

20. Compulsão 

21. Conhecimento adequado 

22. Conhecimento sobre a medicação 

23. Conhecimento sobre exercícios 

24. Conhecimento sobre processo patológico 

(diabetes) 

25. Controle alimentar eficaz 

26. Controle alimentar prejudicado 

27. Controle glicêmico correto 

28. Controle glicêmico incorreto 

29. Deambulação eficaz 

30. Deambulação prejudicada 

31. Diabetes presente 

32. Dispneia (especificar grau) 

33. Dor (especificar intensidade) 

34. Dor de cabeça (especificar intensidade)  

35. Dor epigástrica (especificar intensidade) 

36. Dor muscular (especificar intensidade) 

37. Dor musculoesquelética (especificar 

intensidade)  

38. Dor óssea (especificar intensidade) 

39. Dormência (especificar localização) 

40. Edema (especificar o grau e a 

localização) 

41. Emagrecimento (emaciação) 

42. Esquecimento 

43. Etilismo 

44. Exercício ausente 

45. Exercício presente 

46. Fadiga 

59. Hipotermia 

60. Indisposição (especificar) 

61. Inflamação 

62. Insônia presente 

63. Irritação digital (especificar localização) 

64. Irritação interdigital (especificar 

localização) 

65. Lesão (especificar localização) 

66. Lesão de unha 

67. Medo (especificar) 

68. Micose interdigital 

69. Monitorização da glicemia correta 

70. Monitorização da glicemia incorreta 

71. Movimento corporal melhorado 

72. Movimento corporal prejudicado 

73. Negação 

74. Nutrição melhorada 

75. Nutrição normal 

76. Nutrição prejudicada 

77. Obesidade presente 

78. Odontalgia (especificar intensidade) 

79. Orientação Melhorada 

80. Parestesia (especificar localização) 

81. Perda de peso  

82. Peso eficaz 

83. Pressão sanguínea eficaz 

84. Pressão sanguínea alterada 

85. Prurido (especificar localização) 

86. Redução do peso 

87. Repouso  

88. Restrição alimentar 

89. Rouquidão 

90. Saúde melhorada 

91. Saúde normal 

92. Saúde prejudicada 

93. Sensibilidade diminuída (especificar 

localização) 

94. Sensibilidade preservada (especificar 

localização) 

95. Sistema cardiovascular prejudicado 

96. Sobrepeso 

97. Sono adequado 

98. Sono prejudicado 

99. Sudorese 

100. Suprimento de alimentos baixo 

101. Suprimento de alimentos normal 

102. Tabagismo 

103. Tontura ausente 

104. Tontura presente 
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Diagnósticos/resultados de enfermagem para a pessoa com diabetes na Atenção 

Especializada 

47. Falta de apetite 

48. Ferida ausente 

49. Ferida presente 

50. Fissura presente 

51. Força diminuída 

52. Força elevada 

53. Fraqueza 

54. Glicose sanguínea diminuída 

55. Glicose sanguínea elevada 

56. Hipertensão presente 

57. Hipertermia 

58. Hipoglicemia 

105. Transgressão da dieta 

106. Tremor 

107. Uso da insulina correto 

108. Uso da insulina incorreto 

109. Uso da medicação correto 

110. Uso da medicação incorreto 

111. Uso de calçado correto 

112. Uso de calçado incorreto 

113. Visão melhorada 

114. Visão normal 

115. Visão prejudicada 

 

 

5.3.2 Mapeamento cruzado dos diagnósticos de enfermagem construídos e os conceitos 

da CIPE
® 

Versão 2011 

 

 A lista dos 115 diagnósticos de enfermagem construídos na etapa anterior foi 

submetida a um processo de análise quanto à similaridade e à abrangência, para identificação 

dos enunciados de diagnósticos constantes e não constantes na CIPE
®
 2011(Quadro 16). 

 

Quadro 16: Processo de análise quanto à similaridade e à abrangência dos diagnósticos de 

enfermagem construídos e os conceitos da CIPE
®
 2011 - João Pessoa, 2014 

Diagnósticos CIPE
®
 2011 Diagnósticos construídos Análise 

Autocuidado Deficitário Autocuidado deficitário igual 

Autoimagem Negativa Autoimagem negativa igual 

Autoimagem Positiva Autoimagem positiva igual 

Conhecimento sobre a Medicação Conhecimento sobre a medicação igual 

Conhecimento sobre Exercícios Conhecimento sobre exercícios igual 

Conhecimento sobre Processo 

Patológico 

Conhecimento sobre processo 

patológico 

igual 

Deambulação Eficaz Deambulação eficaz igual 

Deambulação Prejudicada Deambulação Prejudicada igual 

Dor Muscular Dor muscular igual 

Dor Musculoesquelética Dor musculoesquelética igual 

Dor Óssea Dor óssea igual 

Edema Edema igual 

Hipertermia Hipertermia igual 

Inflamação Inflamação igual 

Lesão Lesão igual 

Obesidade Obesidade presente igual 
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Diagnósticos CIPE
®
 2011 Diagnósticos construídos Análise 

Peso Eficaz Peso eficaz igual 

Pressão Sanguínea Eficaz Pressão sanguínea eficaz igual 

Prurido Prurido igual 

Repouso Repouso igual 

Sobrepeso Sobrepeso igual 

Tabagismo Tabagismo igual 

Tontura Tontura presente igual 

Adesão Adesão igual 

Ansiedade Ansiedade igual 

Conhecimento Adequado Conhecimento adequado igual 

Dispneia Dispneia igual 

Dor Dor igual 

Fadiga Fadiga igual 

Falta de apetite Falta de apetite igual 

Fraqueza Fraqueza igual 

Hipoglicemia Hipoglicemia igual 

Hipotermia Hipotermia igual 

Medo Medo igual 

Negação Negação igual 

Orientação melhorada Orientação melhorada igual 

Pressão sanguínea alterada Pressão sanguínea alterada igual 

Sistema cardiovascular prejudicado Sistema cardiovascular prejudicado igual 

Sono adequado Sono adequado igual 

Sono prejudicado Sono prejudicado igual 

Tremor Tremor igual 

Diabetes Diabetes presente similar 

Emaciação Emagrecimento similar 

Memória comprometida Esquecimento similar 

Abuso de álcool Etilismo similar 

Fissura Fissura presente similar 

Hipoglicemia Glicose sanguínea diminuída similar 

Hiperglicemia Glicose sanguínea elevada similar 

Insônia Insônia presente similar 

Tato eficaz Sensibilidade preservada similar 

Processo de transpiração Sudorese similar 

Pressão sanguínea alterada Hipertensão presente mais abrangente 

Falta de apetite Apetite prejudicado mais abrangente 

Comportamento alimentar 

compulsivo 

Compulsão mais abrangente 

Ferida diabética Ferida presente mais abrangente 

Aceitação prejudicada do estado de 

saúde 

Aceitação Negativa do Diabetes mais restrito 

Aceitação do estado de saúde Aceitação positiva do Diabetes mais restrito 
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Diagnósticos CIPE
®
 2011 Diagnósticos construídos Análise 

Capacidade para o autocuidado 

efetivo 

Autocuidado eficaz mais restrito 

Capacidade prejudicada para 

gerenciar o regime dietético 

Transgressão da dieta mais restrito 

Apetite  Apetite melhorado mais restrito 

Apetite  Apetite normal mais restrito 

Audição  Audição melhorada mais restrito 

Audição  Audição normal mais restrito 

Audição  Audição prejudicada mais restrito 

Capacidade para monitorizar Automonitorização da glicemia 

correta 

mais restrito 

Habilidade para monitorar Automonitorização da glicemia 

incorreta 

mais restrito 

Cicatrização da ferida Cicatrização diminuída mais restrito 

Cicatrização da ferida Cicatrização preservada mais restrito 

Controle Controle alimentar eficaz mais restrito 

Controle Controle glicêmico correto mais restrito 

Dor Dor de cabeça mais restrito 

Dor Dor epigástrica mais restrito 

Integridade da pele prejudicada Irritação digital mais restrito 

Integridade da pele prejudicada Irritação interdigital mais restrito 

Infecção Micose interdigital mais restrito 

Capacidade para monitorizar Monitorização da glicemia correta mais restrito 

Capacidade para monitorizar Monitorização da glicemia incorreta mais restrito 

Movimento corporal Movimento corporal melhorado mais restrito 

Movimento corporal Movimento corporal prejudicado mais restrito 

Nutrição Nutrição melhorada mais restrito 

Nutrição Nutrição normal mais restrito 

Nutrição Nutrição prejudicada mais restrito 

Dor Odontalgia mais restrito 

Capacidade para sentir prejudicada Parestesia mais restrito 

Peso corporal alterado Perda de peso mais restrito 

Peso corporal alterado Redução do peso mais restrito 

Comunicação verbal prejudicada Rouquidão mais restrito 

Saúde Saúde melhorada mais restrito 

Saúde Saúde normal mais restrito 

Saúde Saúde prejudicada mais restrito 

Tato Sensibilidade diminuída mais restrito 

Suprimento de Alimentos Suprimento de alimentos baixo mais restrito 

Suprimento de Alimentos Suprimentos de alimentos normal mais restrito 

Tontura Tontura ausente mais restrito 

Habilidade eficaz para arrumar-se Uso de calçado correto mais restrito 

Habilidade prejudicada para arrumar-

se 

Uso de calçado incorreto mais restrito 
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Diagnósticos CIPE
®
 2011 Diagnósticos construídos Análise 

Visão Visão melhorada mais restrito 

Visão Visão normal mais restrito 

Visão Visão prejudicada mais restrito 

Lesão Lesão de unha mais restrito 

Capacidade prejudicada para 

gerenciar o regime dietético 

Controle alimentar prejudicado não existe 

concordância 

Capacidade Prejudicada para 

Monitorar a Doença 

Controle glicêmico incorreto não existe 

concordância 

Padrão de exercício comprometido Exercício ausente não existe 

concordância 

Padrão de exercício Exercício presente não existe 

concordância 

Capacidade para sentir prejudicada Dormência não existe 

concordância 

Habilidade para gerenciar o regime 

medicamentoso 

Uso da insulina correto não existe 

concordância 

Habilidade para gerenciar o regime 

medicamentoso 

Uso da insulina incorreto não existe 

concordância 

Habilidade para gerenciar o regime 

medicamentoso 

Uso da medicação correta não existe 

concordância 

Habilidade para gerenciar o regime 

medicamentoso 

Uso da medicação incorreta não existe 

concordância 

Ferida diabética Ferida ausente não existe 

concordância 

Intolerância à atividade Indisposição não existe 

concordância 

Fadiga Força diminuída não existe 

concordância 

Fadiga melhorada Força elevada não existe 

concordância 

Complicação ausente Complicação Presente não existe 

concordância 

 Restrição alimentar não existe 

concordância 

 

 O resultado do processo de análise dos diagnósticos de enfermagem construídos 

quanto à similaridade e à abrangência aos conceitos da CIPE
® 

Versão 2011 evidenciou que: 

41 diagnósticos de enfermagem eram iguais; 10, similares; 04, mais abrangentes; 45, mais 

restritos, e em 15, não existia concordância. Os diagnósticos de enfermagem classificados 

como iguais e similares foram considerados constantes. Dessa forma, resulta-se em 51 

diagnósticos de enfermagem constantes e 64 diagnósticos de enfermagem não constantes na 

CIPE
® 

Versão 2011, do total dos 115 diagnósticos de enfermagem construídos. 
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5.3.3 Avaliação dos enunciados dos diagnósticos de enfermagem por especialistas 

 

 Após a construção dos 115 enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem, eles 

foram submetidos a um processo de validação quanto a sua utilização na prática de 

enfermagem no atendimento às pessoas com diabetes por 13 especialistas (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Caracterização dos especialistas que participaram da etapa de validação dos 

diagnósticos de enfermagem - João Pessoa, 2014 

Características N % 

Sexo   

       Feminino 13 100 

Idade   

       31 a 40 anos 2 15,4 

       41 a 50 anos 4 30,8 

      Mais de 50 anos 7 53,9 

Nível de educação em Enfermagem   

       Mestre 2 15,4 

       Doutor 11 84,6 

Anos de experiência profissional   

       6 a 10 anos 1 7,7 

       11 a 15 anos 1 7,7 

       16 a 20 anos 1 7,7 

       21 a 25 anos 1 7,7 

       Mais de 25 anos 9 69,2 

Anos de experiência na assistência de pessoas com DM   

       1 a 5 anos 2 15,4 

       6 a 10 anos 1 7,7 

       11 a 15 anos 1 7,7 

       16 a 20 anos 4 30,8 

       21 a 25 anos 2 15,4 

       Mais de 25 anos 3 23,0 

 

 Observa-se que o grupo de especialistas é constituído pelo sexo feminino, a maioria 

com faixa etária acima de 50 anos (53,9%); titulação de Doutorado como nível de educação 

em Enfermagem (84,6%); mais de 25 anos de experiência profissional (69,2%) e acima de 16 

anos de experiência na assistência de pessoas com diabetes. 

Para os especialistas descritos acima, foi elaborado um instrumento (Apêndice A) 

solicitando-se sua colaboração, no sentido de apontar se os enunciados de diagnósticos de 

enfermagem eram utilizados efetivamente na prática profissional com a pessoa diabética. 

Nesta pesquisa, dos 115 diagnósticos de enfermagem submetidos ao processo de validação, 

16 alcançaram o IVC ≥ 0.80 (14%), 87, o IVC ≥ 0.50 e ≤ 0.80 (75%), e 12 alcançaram um 

IVC ≤ 0.50 (10%). Foram validados os diagnósticos que obtiveram IVC ≥ 0.50, o que resultou 
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em 103 diagnósticos de enfermagem que, embora validados pelo escore estabelecido, foram 

submetidos a um processo de análise para se avaliarem as sugestões dos juízes e de análise de 

acordo com o modelo teórico e a categorização de acordo com as Necessidades Humanas 

Básicas de Horta, o que resultou na necessidade de alterar e eliminar alguns desses 

diagnósticos por se apresentarem como características específicas de outros diagnósticos ou 

por estarem contemplados com as intervenções de enfermagem de diagnósticos de 

enfermagem mais abrangentes, como também por serem considerados como resultados de 

enfermagem (APÊNDICE F), exemplificado no (Quadro 17) a seguir: 

 

Quadro 17: Exemplo do processo de análise dos diagnósticos de enfermagem validados - 

João Pessoa, 2013 

DIAGNÓSTICO/RESULTADO 

DE ENFERMAGEM 

SUGESTÕES ALTERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS 

Dispneia (especificar grau) Dispneia moderada nos 

momentos de 

hipoglicemia ou 

hiperglicemia 

Não foi atendida por considerar 

contemplado no especificar. 

Apetite melhorado - Retirado por considerar um resultado 

do Apetite prejudicado 

Exercício ausente Prática irregular do 

exercício 

Prática de exercício irregular 

Autocuidado deficitário 

(especificar) 

Déficit de autocuidado 

de higiene dos pés, 

alimentação, uso de 

roupas e calçados 

adequados. 

Alterado para Déficit de autocuidado 

(especificar) 

Glicose sanguínea elevada Glicemia elevada 

Hiperglicemia 

Alterado para Hiperglicemia 

Dormência Parestesia Retirado por estar contemplado no DE 

Sensibilidade diminuída 

 

 O produto do processo de análise dos 103 diagnósticos de enfermagem validados 

resultou em 66 diagnósticos de enfermagem, foco da atuação do enfermeiro no cuidado às 

pessoas com diabetes na Atenção Especializada.(Quadro18). 
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Quadro 18: Distribuição dos enunciados de diagnósticos de enfermagem construídos a partir 

do Banco de Termos da Linguagem Especial de Enfermagem para a pessoa com diabetes na 

Atenção Especializada do HULW/UFPB e da CIPE
® 

Versão 2011, segundo as Necessidades 

Humanas Básicas - João Pessoa, 2014 

NHB DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

Oxigenação Dispneia (especificar grau) 

Hidratação Edema (especificar o grau e a localização) 

Nutrição Apetite preservado, Apetite prejudicado, Emagrecimento, 

Nutrição preservada, Nutrição prejudicada, Obesidade, Peso 

corporal adequado, Sobrepeso. 

Sono e repouso Insônia, Repouso eficaz, Sono preservado, Sono prejudicado. 

Exercício e atividades 

físicas 

Prática de exercício irregular, Prática de exercício regular, 

Fadiga, Força diminuída. 

Cuidado corporal Déficit de autocuidado (especificar), Autocuidado eficaz 

(especificar) 

Integridade 

cutaneomucosa/ 

Integridade física 

Integridade da pele preservada, Integridade da pele prejudicada, 

Ferida (especificar localização), Risco de pé diabético, Prurido 

(especificar localização), Cicatrização diminuída, Cicatrização 

eficaz 

Regulação: térmica Hipertermia, Hipotermia. 

Regulação hormonal Hiperglicemia, Hipoglicemia 

Regulação neurológica Memória prejudicada. 

Regulação vascular Hipertensão, Pressão sanguínea alterada. 

Locomoção Deambulação eficaz, Deambulação prejudicada. 

Percepção visual Visão normal, Visão prejudicada,  

Percepção auditiva Audição normal, Audição prejudicada. 

Percepção tátil Sensibilidade diminuída (especificar localização), Sensibilidade 

preservada (especificar localização) 

Percepção dolorosa Dor (especificar intensidade e localização), Dor de cabeça 

(especificar intensidade), Dor epigástrica (especificar 

intensidade), Dor muscular (especificar intensidade), Dor 

musculoesquelética (especificar intensidade). 

Segurança física, meio 

ambiente, abrigo 

Uso do álcool, Uso do tabaco. 

Terapêutica Adesão ao tratamento do diabetes, Automonitorização da 

glicemia correta, Automonitorização da glicemia incorreta. 

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

Segurança emocional Ansiedade (especificar tipo e grau), Medo (especificar), 

Negação do diabetes. 

Aprendizagem (educação 

à saúde) 

Conhecimento adequado sobre a medicação, Conhecimento 

inadequado sobre a medicação, Conhecimento adequado sobre 

exercícios, Conhecimento inadequado sobre exercícios, 
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NHB DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

Conhecimento adequado sobre o diabetes, Conhecimento 

inadequado sobre o diabetes. 

Orientação no tempo e 

espaço 

Orientação no tempo e espaço preservada, Orientação no tempo 

e espaço prejudicada. 

Autoestima, 

Autoconfiança, 

Autorrespeito, Atenção, 

Autoimagem 

Aceitação do diabetes, Autoimagem negativa, Autoimagem 

positiva. 

 

Os 66 enunciados de diagnósticos de enfermagem foram categorizados com base nas 

necessidades humanas básicas de Horta
(71)

 e distribuídos da seguinte maneira: Necessidades 

psicobiológicas: oxigenação (1), hidratação (1), nutrição (8), sono e repouso (4), exercício e 

atividades físicas (4), cuidado corporal (2), integridade física e cutaneomucosa (7), regulação 

térmica (2), regulação hormonal (2), regulação neurológica (1), regulação vascular (2), 

locomoção (2), percepção visual (2), percepção auditiva (2), percepção tátil (2), percepção 

dolorosa (5), segurança física, meio ambiente, abrigo (2); terapêutica (3); Necessidades 

Psicossociais: segurança emocional (3), aprendizagem (educação para a saúde) (6), orientação 

no tempo e no espaço (2), autoestima, autoconfiança, autorrespeito, atenção, autoimagem (3). 

Esses enunciados traduzem o foco da assistência de enfermagem às pessoas com 

diabetes na Atenção Especializada do HULW/UFPB e representam um elemento norteador 

para o gerenciamento do cuidado de enfermagem a essa clientela. Integrados às intervenções 

de enfermagem correspondentes, constituem o Subconjunto Terminológico da CIPE
®
 para 

pessoas com diabetes na atenção especializada, o que possibilitará contribuir com a 

reorganização do processo de trabalho da enfermagem no setor do Ambulatório de 

Endocrinologia, com foco na integralidade, na medida em que favorece uma melhor prática 

clínica e o processo de tomada de decisão, assistindo-o em toda a sua complexidade, por meio 

do atendimento de suas necessidades humanas básicas relacionadas aos aspectos biológicos e 

aos psicossociais.  

As necessidades humanas básicas são universais, no entanto, sua manifestação e seu 

atendimento ocorrem de forma individual e se manifestam com sinais e sintomas que, na 

Enfermagem, são denominados de problemas de enfermagem e exigem uma assistência de 

enfermagem
(71)

. Entre os diagnósticos de enfermagem construídos nesta pesquisa, 

predominaram as necessidades psicobiológicas, com a ocorrência de 52 enunciados, 

representando 79%. Atribui-se esse enfoque ao fato de o diabetes não ser uma doença única, 
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mas um conjunto heterogêneo de doenças metabólicas, diferentes em sua etiologia e 

fisiopatologia, que ocasiona alterações em diferentes órgãos. 

A necessidade de oxigenação é a necessidade do indivíduo de obter oxigênio por meio 

da ventilação; de difundir o oxigênio e o dióxido de carbono entre os alvéolos e o sangue; de 

transportar o oxigênio para os tecidos periféricos, de remover o dióxido de carbono e de 

regular a respiração, com o objetivo de produzir energia (ATP) e manter a vida
(85)

. Entre os 

diversos fatores que influenciam a oxigenação, as alterações de saúde relacionadas com a 

função respiratória e cardiovascular também têm o potencial de influenciar nessa 

necessidade
(86)

. Em pessoas diabéticas, alterações na oxigenação estão relacionadas às 

complicações macrovasculares, responsáveis pelas doenças cardiovasculares (infarto agudo 

do miocárdio (IAM), acidente  vascular encefálico (AVE), doença arterial coronariana 

(DAC)), apontadas como a principal causa de morbimortalidade associada ao 

diabetes
(61)

.Considerando a relevância desses aspectos, foi elaborado o diagnóstico de 

enfermagem Dispneia (especificar).  

A hidratação é a necessidade do indivíduo de que os líquidos corporais, compostos 

essencialmente pela água, sejam mantidos em nível ótimo, com o objetivo de favorecer o 

metabolismo corporal
(85)

. No entanto, para que a fisiologia da regulação hídrica, eletrolítica e 

acidobásica esteja em equilíbrio, esses líquidos precisam estar nos seus devidos 

compartimentos - intracelular e extracelular. No diabetes, algumas complicações podem ser 

desencadeantes de desequilíbrios nessa necessidade, como a nefropatia diabética, a 

cetoacidose diabética, a insulinoterapia e as cardiopatias. Para essa necessidade, foi elaborado 

o diagnóstico de enfermagem Edema (especificar o grau e a localização). 

O edema insulínico é uma complicação que acontece nos pacientes em início de 

tratamento com insulina ou nos cronicamente descompensados que iniciam a terapia intensiva 

com insulina, apresentando-se com edema restrito aos pés e à área pré-tibial ou generalizado; 

ganho de peso e turvação visual. Sua causa exata não é bem determinada, porquanto está 

associada à correção de uma depleção crônica de volume pela reposição de insulina e 

hidratação. Em alguns casos, é necessário o uso de diuréticos
(87)

. 

Chama-se a atenção para o fato de não ter sido identificado nenhum diagnóstico 

relacionado à ingesta de líquidos, uma vez que o risco de desidratação é uma situação muito 

frequente nas crises hiperglicêmicas. 

A nutrição é uma necessidade que o indivíduo tem de obter os elementos necessários 

para consumir e a utilização biológica de energia e nutrientes em nível celular, com o objetivo 

de manter a saúde e a vida. Envolve os processos de ingestão, digestão, absorção e captação 
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dos alimentos e sua utilização no metabolismo celular
(85)

. A alimentação, ao mesmo tempo em 

que é essencial para a manutenção da saúde e da vida, também está relacionada a alguns 

fatores que interferem na prevenção e/ou no controle das doenças crônicas e seus agravos, 

incluindo-se excesso de peso, dislipidemia, mau controle glicêmico e padrão alimentar 

inadequado
(51)

. No contexto do diabetes, a alimentação saudável é elencada como um dos 

elementos fundamentais para preveni-la e tratá-la e integra o conjunto de medidas de 

autocuidado e educação em saúde. É reconhecida como uma ferramenta que serve tanto para 

controlar a glicemia quanto a pressão arterial, manter ou perder peso, o que contribui para 

diminuir os riscos de doenças cardiovasculares
(61)

. Diante da relevância da alimentação no 

controle do diabetes, foram elaborados os diagnósticos de enfermagem: Apetite preservado, 

Apetite prejudicado, Emagrecimento, Nutrição preservada, Nutrição prejudicada, 

Obesidade, Peso corporal adequado e Sobrepeso. 

Na atenção especializada, a abordagem nutricional é apoiada pelo profissional 

nutricionista e requer ações como: orientação individual ou em grupo; avaliação 

antropométrica e identificação do padrão alimentar; elaboração do plano alimentar e 

estabelecimento de metas para o peso saudável. Essas ações devem envolver a participação 

das pessoas com diabetes e motivá-las a desenvolver suas capacidades e explorar seus 

potenciais dentro das limitações e/ou de acordo com a evolução da doença, 

instrumentalizando-os para o seu autocuidado. A adesão à terapia nutricional deve ser 

monitorada nas consultas de acompanhamento, investigando-se a presença de episódios de 

hipoglicemia, hiperglicemia, dislipidemias, perda de peso acelerado ou ganho de peso e 

aumento dos níveis pressóricos
(61)

. 

Sono e repouso é a necessidade do indivíduo de manter, por certo período diário, a 

suspensão natural, periódica e relativa da consciência, o corpo e a mente em estado de 

imobilidade parcial ou completa e as funções corporais parcialmente diminuídas, com o 

objetivo de restaurar o vigor para as atividades cotidianas
(85)

. 

Os requisitos para o sono variam entre os indivíduos. Podem estar presentes algumas 

variáveis que influenciam em sua quantidade e qualidade, incluindo: idade e estágio de 

desenvolvimento; influências psicossociais; estilo de vida; condições ambientais; desvios de 

saúde e intervenções clínicas. Essas influências podem ser responsáveis por alguns distúrbios 

do sono (insônia, privação do sono, narcolepsia, parassonias e apneia do sono) que têm sido 

associados à ocorrência de vários problemas de saúde, incluindo-se doença cardiovascular, 

diabetes, obesidade e depressão
(86)

. 
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Considerando que os distúrbios do sono em diabéticos do tipo 2 constituem fatores de 

risco para o agravamento do diabetes, por ser capaz de interferir no controle metabólico 

através da síndrome da resistência à insulina, foi realizado um estudo para avaliar a qualidade 

do sono em 50 diabéticos tipo 2, evidenciando que aqueles com tempo de diagnóstico 

superior a 10 anos e com hipertensão tinham a pior qualidade do sono. Os resultados do 

estudo apontaram a necessidade de se desenvolverem instrumentos específicos para avaliar o 

sono do diabético do tipo 2
(88)

. Diante desse contexto, nessa necessidade, foram elaborados os 

diagnósticos de enfermagem Insônia, Repouso eficaz, Sono preservado e Sono 

prejudicado. 

As necessidades de exercício, de atividades físicas e de locomoção foram agrupadas, 

visto que compreendem a necessidade do indivíduo de se mover intencionalmente, sob 

determinadas circunstâncias, usando a capacidade de controlar e de relaxar os grupos 

musculares, com o objetivo de evitar lesões tissulares (vasculares, musculares, 

osteoarticulares), exercitar-se, trabalhar, satisfazer outras necessidades, realizar desejos, 

sentir-se bem etc.
(85)

. No tratamento do diabetes, a atividade física regular constitui um dos 

principais comportamentos de saúde a serem adotados, porquanto contribui para melhorar o 

controle glicêmico, diminuir os fatores de risco de doença coronariana, reduzir o peso e 

promover bem-estar
(62)

. 

Pela sua importância, deve ser inserida em programas terapêuticos para pessoas com 

diabetes. Nessa perspectiva, ressalta-se um estudo realizado com o objetivo de investigar a 

eficácia de suporte por telefone como uma estratégia para aumentar o nível de atividade física 

em pessoas com diabetes. Foram testados os níveis de atividade antes e depois de uma 

intervenção de quatro meses, e os participantes receberam um programa de exercícios e 

suporte por telefone, com ou sem um programa de educação estruturada. Evidenciaram-se 

melhorias no perfil metabólico em pessoas com diabetes que receberam esse apoio ao lado de 

um programa de educação estruturada
(89)

. 

Para iniciar a atividade física, no entanto, é necessária uma avaliação das condições 

atuais do cliente quanto ao controle metabólico, potencial para autocuidado e presença de 

complicações. Essa avaliação deve ter um enfoque multiprofissional, incluindo-se: médico, 

enfermeiro, nutricionista e educador físico
(61)

. Considerando os benefícios dessa necessidade 

para as pessoas com DM, foram elaborados os seguintes diagnósticos de enfermagem: 

Prática de exercício irregular, Prática de exercício regular, Fadiga, Força diminuída, 

Deambulação eficaz e Deambulação prejudicada. 
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O cuidado corporal é a necessidade do indivíduo para, deliberada, responsável e 

eficazmente, realizar atividades com o objetivo de preservar seu asseio corporal e 

apresentação pessoal, da família e da coletividade
(85)

. No cotidiano das pessoas com diabetes, 

as atividades do cuidado corporal devem ser específicas, tendo em vista que, decorrente das 

alterações endoteliais e microcirculatórias da doença, associadas às alterações da resposta 

imunológica, favorecem o desenvolvimento de lesões e infecções de pele. Nesse sentido, 

destaca-se a importância de se avaliar, cuidadosa e periodicamente, a pele das pessoas com 

diabetes e promover a educação em saúde, com enfoque nas ações de manutenção da saúde de 

sua pele, que envolve: controle metabólico; hidratação da pele; higiene; vestimenta adequada 

(incluindo calçados); e proteção, a partir da inspeção diária da pele e do uso de produtos 

apropriados, no sentido de prevenir o aparecimento dessas lesões
(10)

. Tomando como base a 

significância desses aspectos para o cuidado de enfermagem, foram elaborados os 

diagnósticos de enfermagem Déficit de autocuidado (especificar) e Autocuidado eficaz 

(especificar). 

No âmbito das estratégias do cuidado da pessoa com doenças crônicas, como o 

diabetes, o conceito de autocuidado abrange não só o cuidado corporal, mas também a 

construção conjunta de um plano de cuidados a partir de uma prioridade escolhida por meio 

de uma negociação entre o profissional de saúde e o usuário, o que significa compreender 

suas diferentes vulnerabilidades, conhecer sua condição e estabelecer um horizonte comum de 

cuidados entre todos os atores envolvidos no processo. Nesse contexto, o autocuidado a ser 

desenvolvido com as pessoas diabéticas envolve três pilares: o manejo clínico (uso de 

medicação, cuidado com os pés, autoaferição da glicemia capilar, conhecimentos sobre o 

diabetes); mudanças no estilo de vida (novos papéis e novas perspectivas de presente e de 

futuro diante do diabetes); e os aspectos emocionais da pessoa com diabetes e a mudança de 

visão de futuro (como ela lida com o diabetes e enfrenta suas adversidades)
(51)

. 

A necessidade de integridade física e cutaneomucosa é a necessidade do indivíduo de 

manter as características orgânicas de elasticidade, sensibilidade, vascularização, umidade e 

coloração do tecido epitelial, subcutâneo e mucoso, com o objetivo de proteger o corpo
(85)

. 

Nas pessoas diabéticas, essa necessidade, geralmente, é afetada pela presença das úlceras dos 

pés, também denominadas de pé diabético, que representa uma das complicações crônicas da 

doença. Estima-se que essa complicação é responsável por 40 a 70% das amputações não 

traumáticas dos membros inferiores, o que representa 20% das internações de indivíduos 

diabéticos com lesões nos membros inferiores. Sua causa está associada à neuropatia 

periférica, deformidades no pé e traumatismos
(61)

. Considerada uma complicação 
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multidisciplinar do diabetes, é essencial para reduzir os índices de amputação nessa clientela, 

que os profissionais de saúde, nos diversos níveis de atenção, estejam capacitados para 

identificar e classificar o paciente de risco, tratamento precoce e promoção de educação 

individual, familiar e comunitária
(90)

. A atenção especializada é uma referência importante no 

manejo e no tratamento do pé do diabético, que dispõe de atendimento especializado, com 

cirurgiões vasculares e exames diagnósticos específicos, como teste do filamento, exames de 

imagem, doppler, arteriografia, angioplastia, entre outros. 

Ressalta-se, entretanto, que, apesar das diretrizes existentes na abordagem do membro 

inferior do paciente diabético, ela não pode estar desvinculada dos componentes do 

autocuidado (controle da glicemia, hipertensão, obesidade, dislipidemia, tabagismo, atividade 

física, alimentação), que são decisivos para melhorar a qualidade de vida e aumentar sua 

sobrevida. Estudo realizado para avaliar as atividades de autocuidado de pessoas com DM que 

têm úlceras e/ou amputações em membros inferiores evidenciou limitações na realização da 

prática da atividade física, ressaltando-se a importância do acompanhamento contínuo dos 

usuários no cuidado das úlceras
(91)

. Reconhecendo a importância das complicações advindas 

dessa necessidade para a pessoa com diabetes, foram elaborados os diagnósticos de 

enfermagem: Integridade da pele preservada, Integridade da pele prejudicada, Ferida 

(especificar localização), Risco de pé diabético, Prurido (especificar localização), 

Cicatrização diminuída e Cicatrização eficaz. 

A regulação térmica é a necessidade do indivíduo de obter equilíbrio entre a produção 

e a perda de energia térmica
(85)

. Alterações nessa necessidade podem ser evidenciadas em 

pessoas com diabetes decorrentes de processos infeciosos, prioritariamente em lesões de 

membros inferiores, como também de forma inversa em casos de descompensação da doença, 

que incorre para episódios de hipoglicemia.  Devido à necessidade de se dar atenção a essas 

situações, foram elaborados os diagnósticos de enfermagem Hipertermia e Hipotermia. 

A necessidade de regulação hormonal é a necessidade do indivíduo de preservar ou 

restabelecer a liberação e a ação de substâncias ou fatores que atuem na coordenação de 

atividades/funções específicas do corpo
(85)

. O equilíbrio dessa necessidade consiste no 

elemento fundamental das pessoas com diabetes, uma vez que sua fisiopatologia está 

diretamente relacionada aos defeitos na secreção e/ou produção do hormônio insulina, 

responsável pelo controle de glicose no sangue. Esses desequilíbrios no diabetes traduzem-se 

por alterações do nível de glicose no sangue, o que implica em complicações agudas, que 

demandam atendimento de urgência. Diante dessas circunstâncias, foram elaborados os 

diagnósticos de enfermagem Hiperglicemia e Hipoglicemia. 
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A hiperglicemia caracteriza-se pelo elevado nível de glicose no sangue, própria da 

definição do diabetes, e quando não controlada, pode provocar, em longo prazo, disfunções e 

falência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. Sua 

evolução pode evoluir para complicações graves e potencialmente fatais, como a cetoacidose 

diabética, em diabéticos, e a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica. Para o 

sucesso do tratamento, é necessário o envolvimento de toda a equipe multiprofissional
(61)

. 

Nessa direção, a American Diabetes Association (ADA) e a European Association for the 

Study of Diabetes (EASD) elencam como pontos-chave no gerenciamento da hiperglicemia 

no DM tipo 2 uma abordagem centrada no paciente, que envolve, entre vários aspectos, a 

individualização de metas glicêmicas e terapias de redução de glicose; mudanças no estilo de 

vida; uso de metformina como primeira linha de tratamento; terapia combinada com insulina; 

consideração de preferências, necessidades e valores do paciente e o foco da terapia na 

redução do risco cardiovascular
(62)

. 

A hipoglicemia, evento inverso ao da hiperglicemia, é a diminuição dos níveis 

glicêmicos para valores abaixo de 70mg/dl que pode se manifestar por meio de sinais 

precoces como tremores, taquicardia, sudorese e fome, que podem evoluir para cefaleia, 

apreensão, perda da consciência, convulsão e coma
(10,61)

. De acordo com a gravidade da 

hipoglicemia, seu tratamento consiste na ingestão de carboidratos à administração de glicose 

endovenosa. No entanto, o manejo adequado para prevenir esses episódios envolve ajustes na 

medicação, atividade física, alimentação, monitorização da glicemia capilar, além de um 

processo contínuo de educação capaz de motivá-lo a aderir ao tratamento
(62)

. 

Estudo de revisão sobre a hipoglicemia no diabético demostrou que, embora, nos 

últimos anos, tenha-se investido em múltiplas estratégias para controlar a hipoglicemia, como 

a monitorização contínua da glicose intersticial, esse episódio ainda permanece como uma das 

principais limitações no tratamento do diabetes, cujos fatores são a baixa adesão à 

autovigilância glicêmica nos momentos sintomáticos, que implica incerteza diagnóstica; 

subestimação da incidência de hipoglicemia nos serviços de saúde e tratamento em domicílio 

pelos profissionais de saúde, sem evidência em serviços de urgência
(92)

. 

A regulação neurológica é a necessidade que o indivíduo têm de preservar ou 

restabelecer o funcionamento do sistema nervoso, com o objetivo de controlar as funções e as 

atividades do corpo e alguns aspectos do comportamento
(85)

. Essa necessidade está 

relacionada à atividade mental. Estudos têm demonstrado que o efeito do diabetes no cérebro 

tem contribuído para o grau de comprometimento das funções cognitivas e sugerem que o 

DM tipo 2 acelera o processo de déficit cognitivo, aumentando a possibilidade de desenvolver 
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demência, prevalentemente na população idosa
(93)

. Corroborando o estudo anterior, uma 

revisão sistemática aponta para uma associação entre o desempenho cognitivo prejudicado em 

idosos DM tipo 2, prioritariamente relacionada às funções executivas, entre elas, a 

flexibilidade do pensamento, a atenção e a memória de trabalho
(94)

. Levando-se em 

consideração a implicação de desequilíbrios dessa necessidade no processo educativo da 

pessoa com diabetes, foi elaborado o diagnóstico de enfermagem Memória prejudicada.  

A necessidade de regulação vascular é a necessidade do indivíduo de que sejam 

transportados e distribuídos, por meio do sangue, nutrientes vitais para os tecidos e removidas 

as substâncias desnecessárias, com o objetivo de manter a homeostase dos líquidos corporais 

e a sobrevivência do organismo
(85)

. Alterações dessa necessidade estão presentes na história 

natural do diabetes e são a base fisiopatológica das complicações crônicas, que são 

classificadas em doenças macrovasculares e doenças microvasculares. As doenças 

macrovasculares são mais comuns em pessoas com diabetes tipo 2 e incluem as doenças 

isquêmicas cardiovasculares: doença coronariana, doença cerebrovascular e doença vascular 

periférica.  As doenças microvasculares compreendem a retinopatia diabética, a nefropatia 

diabética e a neuropatia diabética
(61,87)

. Prevenir essas complicações é um desafio no manejo 

da evolução do diabetes, utilizando como principal estratégia o controle dos fatores de risco. 

Pensando nessa estratégia, foram elaborados os diagnósticos de enfermagem Hipertensão e 

Pressão sanguínea alterada. 

A hipertensão está diretamente associada ao diabetes. É um dos fatores de risco para 

as complicações crônicas macrovasculares como microvasculares, e sua abordagem deve ser 

inserida na consulta de avaliação inicial das pessoas com diabetes, subsidiando a 

estratificação do risco cardiovascular e relacionando-se sua prevenção e controle com 

mudanças no estilo de vida, o que  abrange hábitos alimentares saudáveis, atividade física 

regular, redução do consumo de bebidas alcóolicas e abandono do tabagismo
(61)

. 

As necessidades de percepção visual, auditiva, tátil e dolorosa foram agrupadas por 

serem a necessidade do indivíduo de perceber e interpretar os estímulos sensoriais, com o 

objetivo de interagir com os outros e com o ambiente
(85)

. Indivíduos com diabetes 

experienciam alterações em diversas necessidades de percepção em consequência de suas 

complicações macrovasculares e microvasculares. Compreendendo a importância de se 

analisar a presença dessas alterações na avaliação desses indivíduos, foram elaborados os 

diagnósticos de enfermagem: Visão normal, Visão prejudicada, Audição normal, Audição 

prejudicada, Sensibilidade diminuída (especificar localização), Sensibilidade preservada 

(especificar localização), Dor (especificar intensidade e localização), Dor de cabeça 
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(especificar intensidade ), Dor epigástrica (especificar intensidade), Dor muscular 

(especificar intensidade), Dor musculoesquelética (especificar intensidade). 

A visão prejudicada é uma alteração frequente entre as pessoas com diabetes, 

geralmente associada à duração da doença e à falta de controle glicêmico, apresentando-se 

desde a perda da acuidade visual até a cegueira, que pode acontecer como consequência de 

doenças oculares, como a retinopatia diabética, o edema macular, a catarata e o glaucoma
(61)

. 

Estudo ressalta a interferência dessa alteração na vida cotidiana desses indivíduos, 

frequentemente demarcando limites e exigindo novas formas de adaptações e enfrentamento, 

e aponta para a necessidade de uma nova postura dos profissionais, no sentido de ajudá-lo a 

conviver com essa nova situação e utilizar novos instrumentos, como bengala e leitura em 

braile
(95)

. 

A audição prejudicada na prática clínica entre as pessoas com diabetes não é um 

elemento comum, o que tem levado a controvérsias sobre sua causalidade na literatura 

especializada. Embora considerando esses limites na relação causa e efeito entre diabetes e 

perda auditiva, estudo aponta sintomas como hipoacusia flutuante, perda auditiva sensorial, 

zumbido e sensação de plenitude auricular, sugerindo-se inclusão de avaliação audiológica 

completa em pacientes diabéticos do tipo 1
(96)

. 

A sensibilidade diminuída acontece, prioritariamente, nos membros inferiores, como 

consequência das complicações da neuropatia diabética, afeta a qualidade de vida das pessoas 

com diabetes e representam um potencial risco de desenvolvimento de lesão ulcerada nos pés 

e deformações, devendo ser um aspecto importante na avaliação dos pés
(10)

. 

A percepção dolorosa pode ser afetada como resultado de complicações do diabetes, 

principalmente as neuropáticas, responsáveis pelo aparecimento de dores em MMII, 

apresentando-se como dor claudicante, caracterizada por cãimbra ou dor contínua, 

frequentemente na panturrilha, como também dor noturna e dor ao repouso decorrente da 

neurite isquêmica. 

Outra condição dessa percepção dolorosa alterada relaciona-se com a presença de 

outra complicação do diabetes, a gastroenteropatia diabética, que se manifesta por meio dos 

sintomas gastrointestinais, que incluem dor epigástrica, dor abdominal, náuseas, vômitos, 

dispepsia, azia, constipação, entre outros, que ocorrem com muita frequência em crianças e 

adolescentes e é responsável por piorar a qualidade de vida dessa clientela. Essa condição 

deve ser valorizada e acompanhada no tratamento do cliente
(97)

. 

A necessidade de segurança física e do meio ambiente é a necessidade que o 

indivíduo, a família ou a coletividade têm de se proteger e de manter um meio ambiente livre 



109 

 

de agentes agressores, com o objetivo de preservar a segurança física e socioambiental 
(85)

. 

Em relação a essa necessidade, foram elaborados os diagnósticos Uso do álcool; e Uso do 

tabaco. 

A identificação desses diagnósticos de enfermagem em pessoas com diabetes é um 

fator bem preocupante, considerando-se que o tabagismo e o consumo excessivo de álcool são 

fatores de risco em comum para os quatro grupos de doenças crônicas de maior impacto 

mundial (doenças cardiovasculares; diabetes; cânceres e doenças respiratórias), que trazem 

complicações para cada uma delas já existentes. No diabetes, em particular, os efeitos 

prejudiciais do tabagismo estão relacionados ao aumento do risco de doença macro e 

microvascular
(62)

. Por outro lado, o álcool reduz o nível de glicose no sangue, mascara os 

sinais de hipoglicemia e dificulta a normalização dos níveis glicêmicos durante episódios de 

hipoglicemia
(87)

. 

A necessidade terapêutica é a necessidade do indivíduo de lidar com eventos do ciclo 

vital e situações do processo saúde e doença, o que inclui buscar atenção profissional com o 

objetivo de promover, manter e recuperar a saúde, prevenir doenças e agravos à saúde, 

readaptar ou habilitar funções ou obter cuidados paliativos para uma morte digna
(85)

. No 

contexto do diabetes, essa necessidade é um aspecto vital para se ter uma qualidade de vida 

melhor e minimizar as complicações, com implicações tanto para o cliente quanto para o 

profissional de saúde. Desse modo, a pessoa com diabetes é confrontada diariamente com a 

necessidade de desenvolver um conjunto de comportamentos de autocuidado para gerir sua 

condição. Para isso, precisa de informação. Em contrapartida, os profissionais de saúde são 

confrontados com a necessidade de utilizar estratégias que promovam motivação na adesão de 

um estilo de vida mais saudáveis. Diante de tal perspectiva, foram elaborados os diagnósticos 

de enfermagem: Adesão ao tratamento do diabetes; Automonitorização da glicemia 

correta e Automonitorização da glicemia incorreta. 

A adesão ao tratamento do diabetes é um dos grandes desafios a serem alcançados no 

cenário da saúde pública e que requer uma nova atitude ativa no atendimento a essa clientela, 

em que o protocolo terapêutico é estabelecido de forma conjunta entre profissional e cliente, 

considerando-se sua autonomia, no sentido de se tornarem participantes ativos do processo de 

saúde, em substituição às antigas práticas prescritivas que não foram capazes de alcançar esse 

resultado
(98)

. 

Para tal atitude, no entanto, aponta-se que é preciso uma investigação eficiente durante 

as consultas, no sentido de perceber os fatores psicológicos, sociais, culturais, familiares e 

inúmeros outros que possam interferir na adesão ao tratamento e às mudanças no estilo de 
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vida, uma vez que diversos fatores são evidenciados na não adesão ao tratamento do diabetes, 

como motivação do cliente para o tratamento; conhecimento e envolvimento de familiares em 

relação à doença e aos fatores que influenciam em seu controle; escolaridade da pessoa com 

diabetes e o fator socioeconômico
(98)

. 

A automonitorização da glicemia tem a finalidade de direcionar a terapêutica no 

sentido de obter e manter a glicemia o mais próximo possível da normalidade, em condições 

especiais ou na rotina diária, sempre com segurança. É considerado um dos sete 

comportamentos de autocuidado e uma das mais importantes ações no tratamento do diabetes. 

Para tanto, a eficácia da monitorização depende de alguns fatores relacionados a aspectos 

práticos que incluem a escolha do glicosímetro, da tira reagente, do lancetador e de lancetas, o 

aprendizado da técnica de punção e utilização do medidor, aquisição de habilidade e destreza 

para o desempenho da técnica e descarte adequado do material
(10)

.  

A segurança emocional é a necessidade do indivíduo de ter consciência e saber lidar 

com os próprios sentimentos e emoções e de confiar nos sentimentos e nas emoções dos 

outros em relação a si, com o objetivo de se sentir seguro emocionalmente
(85)

. Tal necessidade 

pode ser colocada em risco na clientela com diabetes, por ser uma doença crônica que impõe 

limitações de diversas ordens, como restrições nutricionais, necessidade de uso contínuo de 

medicações, dificuldade de alcançar as metas de controle glicêmico, possibilidade de 

discriminação no ambiente social e no mercado de trabalho, como também as incapacidades 

decorrentes das complicações, o que contribui para uma fragilização emocional e psicológica 

dessa clientela
(61)

. 

Considerando as implicações que tais fragilidades podem interferir na adesão ao 

tratamento do diabetes, foram elaborados os diagnósticos de enfermagem Ansiedade 

(especificar tipo e grau); Medo (especificar); e Negação do diabetes. 

Para lidar com emoções negativas e as fragilidades impostas pelas limitações, é 

apontada a estratégia dos grupos de convivência, o qual permite a troca de experiências, 

ansiedades, fantasias e inseguranças, em que o indivíduo aprende a lidar e a conviver com a 

doença e a construir um viver mais saudável, buscando formar uma rede de suporte social. 

Experiência realizada com um grupo de pessoas com diabetes evidenciou que o sucesso de ser 

saudável com sua condição crônica é alcançado quando as pessoas conseguem transcender 

suas limitações e encontrar forças para enfrentar impossibilidades e limitações
(99)

. 

A aprendizagem é a necessidade do indivíduo de adquirir conhecimentos e 

desenvolver habilidades cognitivas e psicomotoras, com o objetivo de expressar 

comportamentos saudáveis e responder a situações do processo saúde e doença, novas ou já 
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conhecidas
(85)

. No contexto do cuidado de enfermagem para a pessoa com diabetes, a prática 

educativa tem o objetivo de construir um saber compartilhado sobre o processo saúde-doença-

cuidado, de forma a assegurar aos indivíduos o direito de decidirem quais estratégias são mais 

apropriadas para promover, manter e recuperar sua saúde
(100)

. Tendo em vista a implicação 

que essas atividades educativas representam na mudança de comportamentos das pessoas com 

diabetes, com vistas a aderir ao tratamento, foram elaborados os diagnósticos: Conhecimento 

adequado sobre a medicação; Conhecimento inadequado sobre a medicação; 

Conhecimento adequado sobre exercícios; Conhecimento inadequado sobre exercícios; 

Conhecimento adequado sobre o diabetes Mellitus; e Conhecimento inadequado sobre o 

diabetes mellitus. 

Nesse contexto, revela-se que as diversas práticas de saúde realizadas no Brasil pelos 

profissionais de saúde precisam de um novo enfoque baseado na educação problematizadora e 

dialógica, com vistas à promoção da saúde, em que a atuação dos membros da equipe ocorra 

de forma interdisciplinar, considerando o indivíduo como ser ativo desse processo
(100)

. A essa 

nova abordagem de tecnologia educacional inovadora, apontada como a mais indicada na 

educação em saúde para as doenças crônicas, tem se dado o nome de empoderamento, cujo 

objetivo é de capacitar pacientes e familiares a manejarem diariamente sua doença, 

conferindo-lhe autonomia e responsabilidade compartilhada com a equipe de profissionais 

que os assistem
(10)

. 

Ressalte-se, ainda, que, considerando que a educação em diabetes é parte integrante do 

cuidado de enfermagem, o cuidado “empoderador” vai ser caracterizado por uma atividade 

intencional que permite à pessoa adquirir conhecimento de si mesmo e daquilo que o rodeia, 

podendo exercer mudanças nesse ambiente e na própria conduta, capacitando-o a definir seus 

próprios problemas e necessidades e a desenvolver uma consciência crítica em que encontra 

sentido para um modo de viver saudável próprio, autônomo e personalizado
(101)

. 

 A necessidade de orientação no tempo e no espaço vai estar relacionada ao senso de 

percepção do indivíduo para interagir com os outros e com o ambiente. A avaliação dessa 

capacidade deve ser enfatizada nas pessoas diabéticas, tendo em vista que alterações nessa 

necessidade como confusão e desorientação podem evidenciar-se como sintomas de 

hipoglicemia
(61)

. A estas situações destaca-se a importância do apoio familiar para avaliação e 

detecção destes sintomas. Assim, foram elaborados os diagnósticos de enfermagem 

Orientação no tempo e no espaço preservada e Orientação no tempo e no espaço 

prejudicada. 
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 A autoestima, a autoconfiança, a autorrespeito, a atenção e a autoimagem fazem parte 

da necessidade do indivíduo de se sentir preparado para enfrentar os desafios da vida, de ter 

confiança nas próprias ideias, de ter respeito por si próprio, de se valorizar, de se reconhecer 

merecedor de amor e de felicidade, de não ter medo de expor suas ideias, desejos e 

necessidades, com o objetivo de controlar a própria vida, de sentir bem-estar psicológico e 

perceber-se como centro vital da própria existência
(85)

. Essas necessidades podem ser 

comprometidas em indivíduos que recebem o diagnóstico de diabetes, considerando-se o 

impacto das possíveis repercussões na vida do cliente, que geram diversos sentimentos e 

emoções. Considerando tais aspectos, foram elaborados os diagnósticos de enfermagem 

Aceitação do diabetes; Autoimagem positiva e Autoimagem negativa. 

 Estudo realizado sobre as repercussões emocionais do diagnóstico de diabetes na 

história de vida do sujeito evidencia o surgimento de sentimentos como tristeza, desolação e 

insegurança, que culmina com uma limitada aceitação da doença e do itinerário terapêutico. 

Isso aponta para a importância de o profissional de saúde reconhecer tais repercussões 

emocionais e suas influências nos cuidados de saúde
(102)

. 

 

5.3.4 Construção das intervenções de enfermagem para os diagnósticos de enfermagem 

com IVC ≥ 0.50 

 

 De acordo com a CIPE
®
 a intervenção de enfermagem foi definida, inicialmente, como 

um conjunto de ações realizadas em resposta aos diagnósticos de enfermagem, com a 

finalidade de produzir um resultado de enfermagem. Em suas versões mais recentes, foi 

introduzido o conceito ação de enfermagem, em substituição à intervenção de enfermagem, 

para entender que ele se referia a um nível mais concreto de ação, enquanto a ação de 

enfermagem corresponde a comportamentos desempenhados pelas enfermeiras na prática. 

Dessa forma, a intervenção de enfermagem passa a ser constituída pelos conceitos presentes 

no Eixo Ação do Modelo de Sete Eixos e, pelo menos, um termo Alvo
(103)

. 

 Nesse contexto, foram construídas 452 intervenções de enfermagem para pessoas com 

diabetes, a serem atendidas na Atenção Especializada do HULW, subsidiadas pelos 66 

diagnósticos de enfermagem validados na etapa anterior. Essas intervenções foram 

submetidas a um processo de avaliação de pertinência por nove especialistas selecionados 

antes na avaliação dos diagnósticos. 

Das 452 intervenções de enfermagem submetidas à avaliação, 347 alcançaram o IVC ≥ 

0.80 (76,8%), e 105 alcançaram o IVC ≤ 0.80 (23,2%). Foram consideradas validadas as 
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intervenções de enfermagem que obtiveram uma concordância de, no mínimo, IVC ≥ 0.80. Os 

diagnósticos de enfermagem, com suas intervenções correspondentes, estão organizadas como 

Necessidades Humanas Básicas, listadas no Quadro 19: 

 

Quadro 19: Diagnósticos /resultados e intervenções de enfermagem para pessoas com 

diabetes na atenção especializada - João Pessoa, 2014 

 

Diagnóstico de 

enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

Necessidades psicobiológicas – Oxigenação 

1. Dispneia 

(especificar 

grau) 

Orientar cliente/cuidador o acompanhamento do nível de tolerância a esforços. 

Ensinar cliente/cuidador a avaliação do padrão respiratório. 

Orientar a manutenção da cabeceira de sua cama elevada. 

Instituir medidas de redução no nível de ansiedade. 

Orientar movimentos de acordo com a tolerância do cliente. 

Orientar o repouso na cama no domicílio
3
. 

Providenciar equipamento para nebulização no domicílio. 

Realizar nebulização de acordo com a prescrição. 

Comunicar alterações no padrão respiratório. 

Necessidades psicobiológicas – Hidratação 

2. Edema 

(especificar o 

grau e a 

localização) 

Avaliar e registrar a evolução e a localização do edema. 

Avaliar as condições da pele e a perfusão. 

Avaliar necessidade de restrição hídrica. 

Avaliar pressão arterial antes e após a consulta. 

Monitorar os resultados laboratoriais (eletrólitos). 

Orientar sobre realização e registro do peso diariamente em jejum no domicílio 

ou na unidade de saúde. 

Orientar a manutenção do registro da ingestão e da eliminação de líquidos. 

Orientar a manutenção da extremidade edemaciada elevada acima do nível do 

coração se possível (exceto se houver contraindicação) 

Ensinar o cliente sobre cuidados com os pés edemaciados. 

Explicar necessidade de restrição de sódio na dieta. 

Necessidades psicobiológicas – Nutrição 

3. Apetite 

preservado 

Elogiar esforço do cliente em manter a aceitação alimentar. 

Avaliar a necessidade de mudança de hábitos alimentares. 

Encorajar cliente à adesão a dieta alimentar. 

4. Apetite 

prejudicado 

Identificar as causas da diminuição do apetite. 

Estimular o cliente quanto ao controle de situações que desencadeiam a 

diminuição do apetite. 

Discutir com o paciente sobre a importância da alimentação saudável. 

Encorajar ingestão de alimentos conforme necessidades nutricionais e 

preferências alimentares. 

Orientar sobre a necessidade de refeições fracionadas de três em três horas. 

Orientar sobre a importância da dieta alimentar para manutenção do controle 

glicêmico. 

Orientar cliente a realização do controle do peso corporal, uma vez por semana, 

em domicílio. 

                                                 
3
 As intervenções apresentadas em itálico, no quadro 19, não alcançaram o IVC ≥0.80. 
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Diagnóstico de 

enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

Encaminhar para a avaliação do serviço de Nutrição. 

5. Emagrecimento 

 

Discutir com o paciente sobre seus hábitos, costumes, fatores culturais e 

hereditários que influenciam o peso. 

Avaliar a capacidade do cliente de mastigar, engolir e sentir os sabores. 

Investigar a perda de peso, quantidade e período. 

Estimular a higiene oral antes e depois das refeições. 

Orientar sobre a importância da dieta alimentar para o controle glicêmico. 

Orientar sobre a importância do respeito do horário da alimentação.  

Solicitar avaliação do serviço de nutrição. 

6. Nutrição 

preservada 

Averiguar a dieta ingerida pelo cliente. 

Estimular a ingestão da dieta. 

Estimular padrões/hábitos alimentares saudáveis. 

Elogiar esforço do cliente e/ou familiar sobre provimento da alimentação 

adequada. 

Informar o cliente e/ou acompanhante quanto à importância da nutrição 

adequada acompanhada pelo nutricionista. 

Orientar sobre a necessidade de refeições fracionadas de três em três horas. 

Orientar sobre o controle e registro do peso diariamente em domicílio ou em 

unidade de saúde. 

7. Nutrição 

prejudicada 

Avaliar as causas da ingestão nutricional prejudicada. 

Adequar a dieta ao estilo de vida do cliente e perfil glicêmico. 

Informar ao cliente quanto à importância da nutrição para o controle glicêmico. 

Orientar quanto à importância da promoção de um ambiente agradável e 

tranquilo para as refeições. 

Orientar sobre hábitos alimentares saudáveis, com refeições balanceadas. 

Orientar o cliente/cuidador quanto à necessidade de hábitos alimentares 

Orientar o cliente/cuidador sobre as medidas que podem favorecer o 

autocuidado: alimentação. 

Informar o cliente/cuidador sobre os resultados positivos esperados da adesão á 

dieta, a curto, médio e longo prazo na saúde do cliente. 

Solicitar avaliação nutricional. 

8. Obesidade Auxiliar na adaptação da dieta ao modo de vida e ao nível de atividade. 

Avaliar junto ao cliente o peso corporal. 

Investigar possíveis causas da obesidade. 

Encorajar o cliente a prática de atividade física.  

Encorajar o cliente quanto à adaptação da dieta. 

Ensinar o paciente na seleção dos alimentos fora de casa em encontros 

sociais. 

Estimular uma meta semanal para perda de peso. 

Estimular a autoestima. 

Incentivar reeducação alimentar. 

Orientar o cliente e seus familiares quanto à dieta prescrita de restrição 

alimentar. 

Orientar sobre os riscos de complicações do diabetes causados pelo excesso de 

peso. 

Solicitar avaliação do serviço de nutrição. 

9. Peso corporal 

adequado 

Incentivar a manutenção da reeducação alimentar. 

Incentivar a motivação do cliente na adesão a dieta alimentar e a prática de 

exercício físico. 
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Diagnóstico de 

enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

Orientar quanto os benefícios do seguimento do plano alimentar para sua 

condição clínica. 

Estabelecer uma meta mensal para controle do peso. 

10. Sobrepeso Avaliar peso corporal junto ao cliente. 

Estabelecer junto ao cliente um plano alimentar adequado ao seu estilo de 

vida. 

Orientar o cliente quanto às possíveis complicações do diabetes causadas pelo 

excesso de peso. 

Incentivar a motivação do cliente para mudar os hábitos alimentares. 

Encorajar o cliente a prática de atividade física. 

Estabelecer uma meta semanal para perda de peso. 

Solicitar avaliação do serviço de nutrição. 

Necessidades psicobiológicas - Sono e repouso 

11. Insônia Identificar no cliente possíveis fatores que possam provocar a insônia. 

Orientar o cliente sobre os fatores que interferem no sono: uso de substâncias 

estimulantes (nicotina, café, chá preto, refrigerantes, salgadinhos tipo snack, 

entre outros), cochilos prolongados durante o dia, estresse psicológico e 

estímulos ambientais, como temperaturas extremas, ventilação deficiente, 

luminosidade inadequada, ruídos. 

Orientar o cliente sobre a organização das atividades diárias de modo a permitir 

períodos de repouso à noite sem interrupções. 

Orientar o cliente na adoção do hábito de tomar banho morno antes de 

dormir. 

Orientar o cliente na realização de modificações no ambiente ( diminuir 

iluminação, reduzir ruídos, verificar condições de cama e travesseiro, verificar 

condições de ventilação). 

12. Repouso eficaz Orientar o cliente na realização de períodos de repouso após realização de 

atividades de vida diária (alimentar-se, deambular, higienizar-se, vestir-se, 

arrumar-se). 

Organizar atividades de vida diária de modo a permitir períodos de repouso 

adequados pela manhã e tarde. 

Reduzir estímulos ambientais 30 minutos antes e durante os períodos de 

repouso do cliente. 

Orientar cliente a tomar banho morno antes do horário do repouso. 

Incentivar cliente/cuidador a manter o padrão de repouso. 

13. Sono preservado 

Estimular o cliente na manutenção do padrão de sono adequado. 

Incentivar para realização de atividades recreativas e de lazer durante o dia, 

para conseguir relaxar no período noturno. 

Orientar o cliente o planejamento dos horários das medicações para não 

interromper o sono. 

Desencorajar a ingestão de líquidos após as 19 horas. 

Orientar o cliente quanto ao uso de técnicas de relaxamento. 

Orientar sobre posições confortáveis e adequadas ao cliente/cuidador. 

14. Sono 

prejudicado 

Avaliar a causa do padrão do sono alterado. 

Solicitar ao cliente/cuidador para avaliação diária do padrão do sono nos 

períodos matutino, vespertino e noturno. 

Orientar o cliente sobre a fisiologia do sono. 

Avaliar junto ao cliente a energia/disposição do cliente para a realização das 

atividades de vida diária. 

Discutir com o cliente e a família as medidas de conforto, técnicas de 

monitoramento do sono e as mudanças no estilo de vida. 
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Diagnóstico de 

enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

Orientar o cliente sobre os fatores que interferem no sono: uso de substâncias 

estimulantes (nicotina, café, chá preto, refrigerantes, salgadinhos tipo snack, 

entre outros), cochilos prolongados durante o dia, estresse psicológico e 

estímulos ambientais, como temperaturas extremas, ventilação deficiente, 

luminosidade inadequada, ruídos. 

Ensinar ao cliente técnicas de relaxamento. 

Necessidades psicobiológicas - Exercícios e atividades físicas 

15. Prática de 

exercício 

irregular 

Orientar sobre o papel da atividade motora na saúde. 

Orientar o cliente a realização da avaliação clínica e física antes de qualquer 

tipo de exercício físico sistematizado. 

Encorajar o cliente a realização da atividade física de sua preferência, dentro 

dos limites seguros de acordo com seu tipo de diabetes e sua condição de 

cronicidade. 

Pesquisar padrão usual de atividades físicas do cliente. 

Investigar nível de energia, fadiga, mal-estar e fraqueza. 

Avaliar as condições do cliente para realização das atividades físicas propostas. 

Elaborar plano de atividades físicas para o cliente dentro do nível de 

tolerância, mediante acordo mútuo. 

Avaliar a adesão ao regime de exercícios proposto. 

16. Prática de 

exercício regular 

Encorajar adesão ao controle da atividade física. 

Investigar padrão usual de atividades físicas do cliente. 

Encorajar o cliente a realização de atividade física de sua preferência, dentro 

dos limites seguros de acordo com seu tipo de diabetes e sua condição de 

cronicidade. 

Encorajar o cliente a envolver-se nas mudanças de atividades físicas conforme 

a tolerância, dentro dos limites seguros. 

Orientar o cliente a realização da avaliação clínica e física antes de qualquer 

tipo de exercício físico sistematizado. 

Orientar quanto à importância da hidratação adequada antes dos exercícios 

físicos. 

Orientar clientes diabéticos tipo 1 quanto a monitoração dos níveis glicêmicos 

antes, durante e após a realização do exercício. 

Orientar clientes diabéticos tipo 1 quanto aos ajustes da insulinoterapia antes 

dos exercícios físicos. 

Estimular clientes com perda de sensibilidade nos pés a realizar exercícios do 

tipo natação, ciclismo, remo e exercícios na posição sentada que envolva 

membros superiores. 

Orientar clientes com perda de sensibilidade nos pés a realização de 

exercícios do tipo corrida, caminhada prolongada, esportes com impacto e 

exercícios cíclicos que requerem sustentação do corpo. 

17.  Fadiga 

Avaliar satisfação de sono e repouso. 

Identificar os fatores que contribuem e desencadeiem a fadiga. 

Planejar junto ao cliente períodos de repouso/atividade. 

Investigar junto ao cliente os sinais de fadiga. 

Orientar cliente/família o controle dos esforços nas atividades de vida diária. 

Orientar repouso no leito no domicílio. 

18. Força diminuída 

Investigar causa de hipertonia/hipotonia. 

Avaliar capacidade do cliente na realização das atividades de vida diária. 

Avaliar necessidade de uso de dispositivos auxiliares para deambulação. 

Avaliar a coordenação motora das mãos para movimentos grossos (chutar, 
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Diagnóstico de 

enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

agarrar) e finos (segurar objeto, amarrar sapato). 

Orientar cuidador/familiares sobre o auxílio do cliente nas atividades de vida 

diária. 

Encorajar o cliente a realização de exercícios conforme a tolerância. 

Avaliar o progresso do cliente na sua força muscular. 

Necessidades psicobiológicas - Cuidado corporal 

19. Déficit de 

autocuidado 

(especificar) 

Observar noções de higiene do cliente/cuidador. 

Investigar condições de higiene da família no ambiente domiciliar. 

Avaliar a habilidade e capacidade de autocuidado. 

Estimular o autocuidado de acordo com a capacidade do paciente. 

Oferecer uma rotina de atividades de autocuidado. 

Orientar o cliente/família da importância de estimular o autocuidado. 

Capacitar cuidador/família para realização dos cuidados. 

Orientar cliente quanto aos cuidados higiênicos dos membros inferiores, 

especialmente dos pés. 

Orientar sobre cuidados de higiene e cuidados gerais. 

Adequar procedimentos de higiene às condições financeiras do cliente. 

20. Autocuidado 

eficaz 

(especificar) 

Encorajar cliente/cuidador na continuação da rotina de atividades de 

autocuidado. 

Encorajar autocuidado do cuidador/família. 

Avaliar o estado de higiene do cliente. 

Avaliar a habilidade e capacidade de autocuidado. 

Necessidades psicobiológicas - Integridade cutaneomucosa/Integridade física 

21. Integridade da 

pele preservada 

Orientar o cliente/cuidador a utilização de hidratante a base de óleos vegetais e 

essenciais, exceto nas áreas de atrito. 

Orientar o cliente/cuidador o uso de sabonete neutro líquido glicerinado. 

Orientar o cliente o banho com água morna em ducha. 

Orientar o cliente o uso de dentifrícios e enxaguantes bucais não alcóolicos. 

Orientar o cliente/cuidador a escovação dos dentes com escovas de cerdas 

macias. 

Orientar o cliente/cuidador a inspeção da pele diariamente. 

Orientar o cliente/cuidador a utilização de cosmecêutico (substância que tem 

propriedades tanto dos cosméticos como dos medicamentos, por exemplo: 

shampoos, creme, sabonetes): não cosmedogênicos (que não causem erupção 

ou obstrução dos poros) e/ou alergênico. 

Orientar o cliente/cuidador o uso de vestuários, calçados e adereços pessoais 

com fibras naturais à base de algodão não sintéticos e confortáveis. 

Orientar o cliente/cuidador o controle de controlar glicemia, taxas de 

colesterol/triglicerídeos, pressão arterial, peso, fumo, álcool e ingestão 

hídrica. 

22. Integridade da 

pele prejudicada 

Avaliar a região afetada, quanto aspecto, coloração, tecido cicatricial, secreção 

e odor. 

Avaliar ferimento para tomada de decisão em relação ao curativo. 

Monitorar a cor, temperatura, o edema, a umidade e a aparência da pele 

circunvizinha. 

Orientar o cliente/cuidador sobre limpeza e curativo de feridas. 

Orientar o cliente/cuidador sobre o autocuidado com o ferimento. 

Orientar o cliente/cuidador sobre a necessidade de continuidade do 

acompanhamento do curativo. 

Orientar o cliente/cuidador o corte da unha. 
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Diagnóstico de 

enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

Decidir conduta medicamentosa em caso de curativo de acordo com a situação 

socioeconômica do paciente. 

Encaminhar para realização de curativo em outra Unidade de Saúde. 

Fornecer material para realização do curativo em domicílio. 

No caso de ferida decorrente de insulinoterapia: 

Orientar o cliente/cuidador o uso do sistema de rodízio, de forma sistemática, 

nos locais de aplicação de insulina dentro de uma mesma região anatômica. 

Orientar o cliente/cuidador na palpação do local da injeção em busca de edema, 

grânulos ou sensibilidade; evitar áreas com cicatrizes, hematomas, escoriações. 

Orientar o cliente/cuidador a administração da injeção usando técnica 

asséptica. 

Orientar o cliente/cuidador a respeito da técnica da injeção. 

Avaliar ferida em retorno do paciente. 

23. Ferida 

(especificar 

localização) 

Descrever as características da úlcera (tamanho, profundidade, estágio I-IV, 

localização, granulação, tecido desvitalizado, epitelização). 

Avaliar ferimento para tomada de decisão em relação ao curativo. 

Monitorar a cor, temperatura, o edema, a umidade e a aparência da pele 

circunvizinha. 

Decidir sobre conduta necessária para a realização de curativo. 

Encaminhar cliente para fazer curativo em unidade específica no hospital.  

Intervenções específicas para úlcera diabética nos MMII: 

Orientar o cliente quanto à importância do controle glicêmico para o reparo 

tecidual. 

Investigar a presença de Mal Perfurante Plantar (MPP). 

Orientar estratégias para alívio do apoio e a pressão sobre a úlcera, como: uso 

de sandálias e sapatos terapêuticos, emprego de muletas ou palmilhas 

confeccionadas sob medida. 

Avaliar o membro homólogo ao membro afetado quanto ao surgimento de 

novas lesões. 

Avaliar corte das unhas. 

Realizar avaliação vascular para classificação da úlcera em isquêmicas, 

neuropáticas e neuroisquêmicas. 

Orientar o cliente sobre manutenção do membro em repouso na presença de 

edema. 

Prescrever limpeza diária da úlcera com soro fisiológico e seu desbridamento 

por profissional capacitado. 

Prescrever a utilização de coberturas com prata para úlceras com sinais de 

infecção. 

Encaminhar cliente para realização de desbridamento e curativo para unidades 

específicas no atendimento de feridas diabéticas. 

Orientar o cliente no envolvimento e acompanhamento do tratamento. 

Proporcionar esclarecimento gradual e constante aos familiares envolvidos 

com o cuidado do cliente.  

24. Risco de pé 

diabético 

Orientar cliente/cuidador a realização da inspeção diária dos pés, incluindo 

áreas entre os dedos; 

Orientar cliente/cuidador quanto a lavagem regular dos pés com secagem 

cuidadosa, principalmente entre os dedos. 

Orientar cliente/cuidador a não utilização da água com temperatura superior a 

37ºC. 

Orientar cliente/cuidador quanto ao uso de calçados confortáveis e meias, 

confeccionados com fios naturais e sem costuras ou saliências. 
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enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

Orientar cliente/cuidador sobrea exame cuidadoso do interior dos calçados 

antes de calçá-los. 

Orientar cliente/cuidador sobre o não uso de produtos abrasivos ou adesivos 

sobre a pele. 

Orientar cliente/cuidador sobre massagem da pele com cremes ou óleos, 

evitando a área entre os dedos. 

Orientar cliente/cuidador sobre o corte e a lixa das unhas. 

Informar cliente/cuidador sobre a importância do exame dos pés por 

profissionais da saúde anualmente. 

Orientar cliente/cuidador que na presença de neuropatia e/ou isquemia com 

deformidades nos pés, procurar serviços para confecção de calçado terapêutico. 

25. Prurido 

(especificar 

localização) 

Identificar a causa do prurido. 

Examinar a integridade da pele. 

Orientar cliente/cuidador quanto a higiene corporal e da área afetada. 

Orientar cliente/cuidador a manter as unhas cortadas e não coçar a pele. 

Orientar cliente/cuidador quanto a aplicação de cremes e loções quando 

adequado. 

Orientar cliente/cuidador a aplicar compressas frias para aliviar a irritação. 

26. Cicatrização 

diminuída 

Orientar o cliente a manter os níveis glicêmicos dentro dos parâmetros 

normais. 

Programar estratégias para eliminar presença de infecção na ferida: 

Investigar sinais de infecção na ferida; Realizar coleta de material para 

cultura de secreção da ferida; Solicitar avaliação médica para instalação de 

antibioticoterapia na presença de infecção; Avaliar necessidade de 

desbridamento da ferida; Encaminhar cliente para realização de 

desbridamento, se presença de tecidos desvitalizados. 

Orientar o cliente/cuidador quanto à importância de uma alimentação 

adequada no processo de reparação tecidual. 

27. Cicatrização 

eficaz 

Acompanhar a evolução da cicatrização do ferimento em retorno do cliente. 

Incentivar o cliente a manter o controle glicêmico dentro dos parâmetros 

normais. 

Reforçar orientações quanto os cuidados com o ferimento. 

Reforçar orientações sobre a necessidade de continuidade do acompanhamento 

do curativo. 

Necessidades psicobiológicas - Regulação: térmica, hormonal, neurológica, hidrossalina, 

eletrolítica, imunológica, crescimento celular, vascular 

28. Hipertermia 

Orientar cliente/cuidador a monitorar temperatura corporal. 

Orientar cliente/cuidador a realizar curva térmica registrando as temperaturas 

de quatro em quatro horas, ao longo do dia. 

Orientar cliente/cuidador quanto à aplicação de compressas frias nas regiões 

frontal, axilar e inguinal, sempre que a temperatura alcançar 38 graus. 

Orientar cliente/cuidador banho com água fria. 

Ensinar cliente/cuidador quando deve utilizar a medicação prescrita para a 

febre. 

Orientar cliente/cuidador a avaliar resposta à medicação. 

Encorajar cliente a ingestão de líquidos. 

Investigar a causa da hipertermia. 

29. Hipotermia 

Orientar cliente/cuidador a monitorar temperatura corporal. 

Orientar cuidador/familiar a manter o cliente aquecido com cobertores. 

Orientar cliente/cuidador banho com água morna. 
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Orientar cliente/cuidador a monitorar presença de cianose. 

Orientar cliente/cuidador a monitorar o nível de consciência. 

Investigar sinais de infecção. 

30. Hiperglicemia 

Identificar a possível causa da hiperglicemia. 

Avaliar a adesão ao regime dietético e de exercícios físicos. 

Encorajar o automonitoramento dos níveis de glicose no sangue. 

Orientar cliente/cuidador a iniciar a terapia insulínica de acordo com os 

esquemas prescritos. 

Orientar cliente/cuidador quanto ao monitoramento frequente da glicemia 

capilar (a cada 4 a 6 horas). 

Orientar cliente/cuidador a monitorizar os sinais vitais. 

Orientar cliente/cuidador a monitorar alterações do estado neurológico, como: 

redução do nível de consciência, incontinência urinária, vômitos persistentes, 

alterações pupilares, bradicardia e parada respiratória. 

Orientar cliente/cuidador a procurar atendimento médico no caso de 

manutenção da hiperglicemia. 

31. Hipoglicemia 

Avaliar conhecimento do cliente sobre o esquema terapêutico dos fármacos em 

uso e o tempo de ação de cada medicação. 

Esclarecer o cliente sobre o impacto do alimento, exercício, outros fármacos e 

do álcool no diabetes. 

Esclarecer sobre os sintomas da hipoglicemia e investigar sobre os sintomas 

individuais. 

Ensinar ao cliente como proceder em casos de valores baixos de glicose 

sanguínea. 

Orientar quanto à importância de estabelecer um planejamento diário das 

refeições, fazendo um fracionamento alimentar. 

Orientar o cliente a verificar a glicemia capilar antes de desempenhar tarefas 

diárias importantes. 

Orientar cliente a procurar serviço de saúde no caso de histórico de 

hipoglicemia recorrente para identificação das causas e ajuste do regime 

terapêutico.  

Investigar junto ao cliente sobre a adoção de plano de exercício físico e 

adequação da dose de insulina. 

32. Memória 

prejudicada 

Orientar cuidador/família a evitar frustrar o cliente com perguntas que ele não 

possa responder. 

Orientar cuidador/família a informar o cliente sobre pessoas, tempo e local, na 

medida das necessidades. 

Orientar cuidador/família a manter o cliente orientado no tempo e no espaço 

(proporcionar relógio, calendário, espelho, etc.) 

Ensinar cuidador/família no planejamento de atividades lúdicas que promovam 

a memória do cliente. 

Orientar cuidador/família a estimular a memória, repetindo o último 

pensamento que o cliente expressou. 

33. Hipertensão 

Orientar cliente/cuidador para estabelecer padrão de níveis tensoriais 

(horário, posição de verificação e condições). 

Orientar cliente/cuidador a monitorar a pressão arterial frequentemente. 

Orientar cliente/cuidador sobre modificações de risco (parar de fumar, dieta e 

exercícios) conforme apropriado. 

Orientar cliente/cuidador quanto ao uso contínuo de medicamentos anti-

hipertensivos. 
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Orientar cliente/cuidador sobre a importância da comunicação a qualquer 

desconforto torácico. 

Orientar cliente/cuidador dieta hipossódica e hipoproteica. 

34. Pressão 

sanguínea 

alterada 

Acompanhar a evolução de dados do cliente: pressão arterial  

Monitorar a pressão arterial frequentemente. 

Atentar para queixas de tonturas. 

Orientar cliente/cuidador medidas de prevenção do aumento da pressão arterial. 

Necessidades psicobiológicas – Locomoção 

35. Deambulação 

eficaz 

Avaliar a capacidade do cliente para deambular. 

Orientar o cliente sobre o papel da atividade motora na saúde. 

Encorajar o cliente para deambulação independente, dentro de limites seguros. 

Encorajar adesão ao controle de atividade física. 

36. Deambulação 

prejudicada 

Orientar cuidador a monitorar marcha, equilíbrio e fadiga do cliente durante 

a deambulação. 

Orientar cuidador a acompanhar o cliente durante a deambulação. 

Orientar cliente/cuidador sobre técnicas seguras de deambulação. 

Orientar cuidador a avaliar necessidade de uso de dispositivos auxiliares para 

deambulação. 

Orientar cliente/cuidador a usar calçado que facilite o andar e previna lesões. 

Estimular cliente a deambulação com frequência progressiva. 

Avaliar o progresso do cliente na sua deambulação, no retorno a consulta. 

Necessidades psicobiológicas - Percepção: olfatória, visual, auditiva, tátil, gustativa, dolorosa 

37. Visão normal 

Avaliar a acuidade visual do cliente a cada retorno. 

Orientar cliente quanto à importância de manter os níveis glicêmicos dentro 

dos parâmetros normais, para se evitar complicações relacionadas à visão. 

Orientar cliente a realizar periodicamente o exame de fundo do olho para 

prevenção de complicações, como a retinopatia diabética, glaucoma, catarata e 

cegueira. 

Encorajar cliente a adesão do regime terapêutico. 

38. Visão 

prejudicada 

Avaliar a acuidade visual, pedindo que o cliente leia material apresentado. 

Investigar as causas da redução visual. 

Encaminhar cliente para consulta especializada com oftalmologista. 

Orientar cuidador/familiar a prover adequada iluminação no ambiente para o 

desempenho das atividades da vida diária. 

Orientar cuidador/familiar a propiciar um ambiente seguro, modificando 

mobílias, facilitando sua movimentação a fim de evitar lesões e quedas. 

Permitir que o cliente expressasse sentimentos a respeito da perda da visão, 

com seu impacto sobre seu estilo de vida. 

Prover informações ao cliente sobre a redução visual. 

39. Audição normal Avaliar a acuidade auditiva. 

Orientar cliente/cuidador a comunicar alterações na acuidade auditiva. 

Orientar cliente/cuidador quanto à higiene correta do ouvido. 

Orientar cliente/cuidador a não introduzir materiais pontiagudos no ouvido, 

como chaves, cabos de pentes, devido ao risco de perfuração do tímpano. 

40. Audição 

prejudicada 

Avaliar se faixa etária se condiz com a redução auditiva. 

Encaminhar cliente para exame auditivo. 
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Explicar de forma concisa e explicita a respeito do tratamento e procedimento. 

Estimular uso de aparelho auditivo, se indicado. 

Orientar cuidador/família maneiras alternativas de comunicação com o cliente, 

como: gestos, palavras escritas, sinais ou leitura labial. 

Orientar cuidador/familiar a falar com clareza e em voz alta ao mesmo tempo 

em que olha para o cliente, evitando baixar a voz no final da frase. 

Ensinar cuidador/familiar a usar técnicas de feedback para ter certeza de que o 

cliente escutou e entendeu. 

41. Sensibilidade 

diminuída 

(especificar 

localização) 

Realizar avaliação do membro afetado a partir de testes de sensibilidade. 

Encaminhar para profissional especializado em avaliação vascular, se 

necessário. 

Orientar cliente a evitar realizar atividades que tragam risco de lesão, como: 

cozinhar, cortar, passar roupa, etc. 

Orientar cliente quanto à importância de adesão ao regime terapêutico para 

manutenção dos níveis glicêmicos dentro dos parâmetros normais e 

minimização das complicações decorrentes do diabetes. 

Intervenções específicas para sensibilidade diminuída nos pés: 

Realizar avaliação clínica dos pés a cada retorno, que inclui: inspeção e 

palpação da pele (coloração e temperatura), unhas, do subcutâneo, e da 

estrutura dos pés, a palpação dos pulsos arteriais tibiais posteriores e pedioso e 

a avaliação da sensibilidade protetora plantar. 

Classificar o cliente na categoria de risco para amputações. 

Realizar avaliação vascular periférica, investigando presença de claudicação 

intermitente, dor ao repouso ou durante a noite; espessamento de unhas, pele 

atrofiada, fria e reluzente, etc. 

Encaminhar cliente para avaliação do cirurgião vascular na presença de 

alterações vasculares periféricas. 

Avaliar presença de deformidades nos pés. 

Informar cliente/cuidador sobre os efeitos do diabetes nos pés. 

Informar cliente/cuidador com alterações nos pés sobre ajustes quanto o tipo de 

sapato, tipo de atividade física, uso de dispositivos auxiliares para 

deambulação (muletas, andadores, cadeiras de rodas). 

42. Sensibilidade 

preservada 

(especificar 

localização) 

Realizar avaliação e monitoramento regular. 

Orientar cliente a comunicar alterações de sensibilidade. 

Orientar cliente quanto à importância de adesão ao regime terapêutico para 

manutenção dos níveis glicêmicos dentro dos parâmetros normais e 

minimização das complicações decorrentes do diabetes. 

Realizar avaliação e monitoramento regular dos pés. 

Encorajar cliente a manter adesão ao programa de atividade física com 

utilização de sapatos adequados. 

Reforçar orientações sobre cuidados de higiene com os pés. 

Orientar cliente a comunicar alterações de sensibilidade e surgimento de 

qualquer tipo de lesão (micoses, calos, úlceras). 

43. Dor (especificar 

intensidade e 

localização) 

Avaliar as características da dor, incluindo local, início, duração, frequência, 

qualidade, intensidade e fatores precipitantes. 

Orientar cliente/cuidador sobre a dor, suas causas e tempo de duração, quando 

apropriado. 

Orientar cliente/cuidador a reduzir ou eliminar os fatores que precipitem ou 

aumentem a experiência de dor. 
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Ensinar cuidador o uso de técnicas não farmacológicas (relaxamento, aplicação 

de compressas frias e quentes, aplicação de massagem) antes, após e se 

possível durante a atividade dolorosa. 

Orientar cliente/cuidador a monitorar resposta aos analgésicos. 

Orientar cliente/cuidador a favorecer repouso/sono adequados para o alívio da 

dor. 

Encorajar o cliente a monitorar a própria dor e a interferir adequadamente.  

44. Dor de cabeça 

(especificar 

intensidade) 

Avaliar as características da dor, incluindo início, duração, frequência, 

qualidade, intensidade e fatores precipitantes. 

Orientar cliente/cuidador a controlar os fatores ambientais capazes de 

influenciar a resposta do cliente ao desconforto. 

Orientar cliente/cuidador a monitorar resposta aos analgésicos. 

Orientar cliente/cuidador a favorecer repouso/sono adequados para o alívio 

da dor. 

Investigar a relação da dor com possíveis reações adversas dos antidiabéticos 

orais em uso. 

Encorajar o cliente a monitorar a própria dor e a interferir adequadamente. 

45. Dor epigástrica 

(especificar 

intensidade) 

Avaliar as características da dor, incluindo início, duração, frequência, 

qualidade, intensidade e fatores precipitantes. 

Investigar a ingestão e a aceitação alimentar. 

Investigar a relação da dor com possíveis reações adversas dos antidiabéticos 

orais em uso. 

Orientar cliente/cuidador a monitorar resposta aos analgésicos. 

Encorajar o cliente a monitorar a própria dor e a interferir adequadamente. 

46. Dor muscular 

(especificar 

intensidade) 

Avaliar as características da dor, incluindo início, duração, frequência, 

qualidade, intensidade e fatores precipitantes. 

Informar o cliente sobre a dor, suas causas e tempo de duração, quando 

apropriado. 

Avaliar capacidade do cliente em desenvolver as atividades de vida diária. 

Orientar cliente a realizar atividades de acordo com sua tolerância. 

Orientar o cliente quanto ao repouso, para não estimular contrações 

musculares. 

Aplicar compressa quente no local. 

Orientar cliente/cuidador a monitorar resposta aos analgésicos. 

Encorajar o cliente a monitorar a própria dor e a interferir adequadamente. 

47. Dor 

musculoesque-

lética 

(especificar 

intensidade) 

Avaliar as características da dor, incluindo início, duração, frequência, 

qualidade, intensidade e fatores precipitantes. 

Informar o cliente sobre a dor, suas causas e tempo de duração, quando 

apropriado. 

Avaliar capacidade do cliente em desenvolver as atividades de vida diária. 

Orientar cliente a realizar atividades de acordo com sua tolerância. 

Orientar o cliente quanto ao repouso, para não estimular contrações musculares 

e articulares. 

Aplicar compressa quente no local. 

Orientar cliente/cuidador a monitorar resposta aos analgésicos. 

Encorajar o cliente a monitorar a própria dor e a interferir adequadamente. 

Necessidades psicobiológicas – Segurança física, meio ambiente, abrigo 

48. Uso de álcool Investigar junto ao cliente/cuidador sobre o padrão de uso de álcool. 
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Informar ao cliente sobre os riscos de complicações do diabetes decorrentes do 

uso abusivo de álcool. 

Informar que o uso do álcool associado aos antidiabéticos orais pode ocasionar 

hipoglicemia grave. 

Desestimular o cliente quanto ao uso de álcool. 

49. Uso de tabaco Investigar junto ao cliente/cuidador sobre o padrão de uso de tabaco. 

Informar ao cliente sobre os riscos de complicações do diabetes decorrentes do 

uso abusivo de tabaco (doenças cardiovasculares). 

Informar ao cliente que o uso do tabaco dificulta a ação da insulina. 

Desestimular o cliente quanto ao uso de tabaco. 

Necessidades psicobiológicas – Terapêutica 

50. Adesão ao 

tratamento do 

diabetes 

Estabelecer uma aliança terapêutica com o cliente.  

Estabelecer junto ao cliente um plano terapêutico realista com seu contexto e 

possível de ser alcançado a partir das suas habilidades.  

Prestar informações claras e concisas a ponto do cliente conscientemente 

reconhecer sua condição de vulnerabilidade à doença, ponderando o custo de 

aderir ao tratamento (financeiro, de tempo, desconforto, inconveniência, entre 

outros) contra o potencial custo de riscos à saúde por não aderir. 

Estimular os familiares a assumirem alto nível de coesão e organização 

familiar, poucos conflitos e boa comunicação em relação ao plano terapêutico 

do cliente. 

Adotar no atendimento ao cliente um ótimo padrão de comunicação, 

assumindo uma postura de profissional que demonstra preocupação e empatia 

do mesmo com a pessoa. 

Instrumentalizar a família/cuidadores a promover apoio informacional 

(seguimento de dietas) e apoio instrumental (auxílio na administração de 

insulina). 

Oferecer apoio social por meio do contato telefônico frequente e regular, 

reforçando as orientações (dieta, medicamentos, automonitorização glicêmica 

e perda de peso), se possível. 

Tomar providências cabíveis e possíveis para casos de dificuldades financeiras 

para aquisição dos medicamentos e dietas especiais e problemas de transporte 

no acesso aos serviços de saúde. 

Utilizar estratégias educativas promotoras de mudanças comportamentais de 

autocuidado, incluindo a informação, a educação e a comunicação 

interpessoal (profissional/indivíduo) adaptada aos objetivos, ao contexto 

sociocultural e ao estilo de vida do cliente. 

Utilizar medidas diretas (análise bioquímica) e indiretas (entrevista) para 

mensurar a adesão ao plano terapêutico. 

51. Automonitori-

zação da 

glicemia correta 

Rever junto ao cliente aspectos técnicos do procedimento de automonitorização 

da glicemia. 

Supervisionar cliente em consulta quanto ao procedimento de 

automonitorização da glicemia. 

Analisar o perfil da glicemia comparado às consultas anteriores. 

Discutir junto ao cliente sobre a importância do controle do nível glicêmico 

nos parâmetros de normalidade. 

52. Automonitori-

zação da 

glicemia 

incorreta 

Encorajar o cliente a desenvolver habilidades no uso do glicosímetro. 

Solicitar ao cliente a presença de familiar de convívio do cliente  a participar 

das consultas de enfermagem para adquirir conhecimento sobre o 

procedimento. 
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Ensinar o cliente os aspectos técnicos relacionados ao glicosímetro, tais como: 

características específicas do medidor escolhido, limpeza do aparelho, 

calibração, ajuste de data e hora, estocagem das tiras reagentes, uso da solução 

controle, validade do frasco aberto. 

Ensinar o cliente os aspectos quanto à técnica de punção, tais como: 

higienização do local, local da punção, amostra de sangue e descarte do 

material. 

Orientar o cliente quanto à frequência dos testes e as metas de glicemias. 

Ensinar o cliente a confeccionar um perfil da glicemia por meio de um diário 

de glicemia ou por download dos resultados em computadores. 

Solicitar ao cliente execução da técnica de automonitorização da glicemia 

abordando todas as informações recebidas. 

Necessidades psicossociais – Segurança 

53. Ansiedade 

(especificar tipo 

e grau) 

Estabelecer um processo de empatia com o cliente. 

Escutar o relato das preocupações do cliente. 

Identificar junto ao cliente dificuldades enfrentadas na aceitação do diabetes. 

Identificar junto ao cliente a causa da ansiedade. 

Avaliar o conhecimento e as expectativas do cliente quanto às alterações 

decorrentes do diabetes no seu estilo de vida. 

Oferecer informações claras e concisas sobre o diabetes, seu tratamento, 

mudanças comportamentais necessárias e suas complicações. 

Promover confiança do cliente no atendimento prestado. 

54. Medo 

(especificar) 

Verificar junto ao cliente/cuidador os fatores causadores do medo.  

Encorajar cliente a verbalizar sentimentos, percepções e medos. 

Apoiar o cliente na resolução de suas dúvidas em relação ao atendimento 

recebido. 

Esclarecer dúvidas acerca do conhecimento sobre o diabetes. 

Incentivar cliente/cuidador a participar de grupos de apoio. 

55. Negação do 

diabetes 

Reconhecer os diferentes momentos vivenciados pelo cliente ao receber o 

diagnóstico de pessoa com diabetes. 

Ensinar ao cliente as informações básicas sobre o diabetes. 

Solicitar aos familiares do cliente a oferecerem apoio nesse momento de crise. 

Motivar o cliente para o aprendizado do controle do diabetes. 

Conhecer as estratégias de enfrentamento do cliente para apoiar o processo 

educativo. 

Adotar abordagens educativas para o desenvolvimento de novas maneiras de 

enfrentamento da situação vigente. 

Necessidades psicossociais - Aprendizagem (educação para a saúde) 

56. Conhecimento 

adequado sobre 

a medicação 

Determinar o nível de conhecimento do cliente/cuidado. 

Revisar junto ao cliente/cuidador o regime medicamentoso. 

Informar ao cliente/cuidador sobre seus direitos quanto a aquisição de 

glicosímetro, fitas e medicações. 

Informar cliente/cuidador sobre onde pegar medicação. 

Reforçar junto ao cliente sobre a importância de sua participação no controle 

glicêmico para reduzir as complicações agudas e crônicas e melhorar a 

qualidade de vida 

57. Conhecimento 

inadequado 

sobre a 

Avaliar capacidade de aprendizagem do cliente/cuidador. 

Avaliar barreiras para a adesão ao tratamento medicamentoso. 

Adaptar orientações segundo o grau de compreensão. 
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medicação Informar o cliente/cuidador sobre a ação e efetividade dos medicamentos em 

uso. 

Alertar cliente/cuidador para as possíveis alterações que possam ocorrer na 

vigência do tratamento. 

Ensinar cliente/cuidador como proceder nos casos de alterações glicêmicas 

sempre visando adesão a terapia. 

Orientar cliente/cuidador sobre a realização dos exames laboratoriais 

priorizando os testes de funções hepáticas e renais, glicemia de jejum e 

hemoglobina glicada. 

Informar que alterações nos exames laboratoriais podem contraindicar o uso 

de alguns antidiabéticos orais. 

Informar possíveis reações adversas dos antidiabéticos orais de acordo com 

sua classe terapêutica: indução de hipoglicemia, desconforto gastrintestinal, 

ganho ponderal por retenção hídrica, risco de gravidez por estímulo da 

ovulação entre outros. 

Ensinar ao cliente/cuidador sobre insulinoterapia, abordando os seguintes 

aspectos: tipos de insulina, apresentações, conservação, via de aplicação, 

velocidade de absorção, lipodistrofia, rodízio de aplicação, dispositivos para 

aplicação (seringas e canetas), técnica de preparo e aplicação. 

Supervisionar cliente/cuidador quanto à técnica de preparo e aplicação da 

insulina.  

Conscientizar cliente da importância de sua participação no controle glicêmico 

para reduzir as complicações agudas e crônicas e melhorar a qualidade de vida. 

58. Conhecimento 

adequado sobre 

exercícios 

Determinar o nível de conhecimento do cliente/cuidado. 

Reforçar adesão ao plano de exercícios proposto. 

Avaliar junto ao cliente efeitos da prática de exercícios (melhora do perfil 

glicêmico, redução do peso, melhora da sensibilidade). 

Investigar junto ao cliente/cuidador possíveis eventos agudos na prática de 

exercícios físicos, como: hipoglicemia e eventos cardiovasculares. 

Reforçar junto ao cliente/cuidador sobre os benefícios da atividade física 

regular e sua contribuição para minimização das complicações agudas e 

crônicas do diabetes. 

59. Conhecimento 

inadequado 

sobre exercícios 

Avaliar capacidade de aprendizagem. 

Orientar o cliente/cuidador sobre os benefícios da atividade física regular e sua 

contribuição para minimização das complicações agudas e crônicas do 

diabetes. 

Encaminhar cliente para um educador físico avaliar o melhor tipo de atividade 

física com o tipo de diabetes e sua condição clínica e física. 

Ensinar cliente/cuidador a evitar calosidades e deformidades com a escolha 

adequada dos sapatos e cuidados gerais. 

Ensinar cliente o uso apropriado de muletas, andadores, bengala, prótese. 

Esclarecer as adaptações do esquema terapêutico na prática de atividade física. 

Encaminhar cliente para orientação dietética adequada a prática de atividade 

física. 

Orientar sobre a importância de hidratação antes das atividades físicas. 

Alertar para clientes diabéticos tipo 1 quanto a importância de monitorização 

da glicemia antes, durante e após a atividade física. 

60. Conhecimento 

adequado sobre 

Avaliar a adesão às mudanças comportamentais de autocuidado recomendadas 

ao cliente com diabetes. 



127 

 

Diagnóstico de 

enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

o diabetes Incentivar o cliente/cuidador a participar de grupos de apoio de pessoas com 

diabetes para fortalecer os conhecimentos e experiências. 

Reforçar os conhecimentos do cliente/cuidador sobre o diabetes. 

61. Conhecimento 

inadequado 

sobre o diabetes 

Avaliar capacidade de aprendizagem do cliente/cuidador. 

Investigar junto ao cliente/cuidador limitações cognitivas, interpretações 

errôneas de informações acerca dos sinais e sintomas do diabetes, falta de 

familiares com recursos e falta de interesse em aprender. 

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que aborde o 

diabetes (fisiopatologia e complicações). 

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que aborde os 

medicamentos em uso (indicação, doses, horários e efeitos colaterais). 

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que aborde a 

alimentação (orientação para uma dieta balanceada). 

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que aborde as 

atividades físicas (tipo de exercício, duração, benefícios, contraindicações e 

atuação em hipoglicemias). 

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que aborde o 

controle de hábitos não saudáveis (fumo, bebida alcoólica, sedentarismo). 

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que aborde a 

hipoglicemia (sinais, prevenção e tratamento), o automonitoramento da 

glicemia capilar (frequência, horários, interpretação dos resultados) e insulina 

(tipos, mecanismo de ação, conservação e transporte, manipulação, doses, 

rodízio e locais de aplicação, técnica asséptica/aplicação). 

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que aborde os 

cuidados com os pés (calçados, exame periódico, corte das unhas, perda de 

sensibilidade, presença de dormência, formigamento, micoses interdigitais, 

ferimentos e ressecamento da pele). 

Adotar nos processos educativos a abordagem educacional de empoderamento, 

conferido aos clientes e familiares autonomia e responsabilidade compartilhada 

com a equipe de saúde. 

Necessidades psicossociais - Orientação no tempo e no espaço 

62. Orientação no 

tempo e espaço 

preservada 

Avaliar em consultas de retorno o nível de orientação do cliente. 

Informar ao cliente/cuidador a estabelecer uma rotina diária consistente com 

as novas mudanças de hábitos necessárias com o plano terapêutico proposto 

pela equipe de saúde.  

63. Orientação no 

tempo e espaço 

prejudicada 

Avaliar nível de orientação do cliente no tempo e espaço. 

Orientar cuidador/familiar a fornecer com frequência informações básicas 

(lugar, tempo e data) quando necessário. 

Orientar cuidador/família a evitar a frustração do cliente com perguntas que ele 

não possa responder. 

Solicitar a colaboração do cliente/familiar para auxiliar o cliente nas suas 

atividades de autocuidado. 

Informar ao cuidador/cliente para avaliar a capacidade do cliente em assumir a 

responsabilidade de administração dos medicamentos. 

Orientar cuidador/familiar a estabelecer uma rotina diária consistente com as 

novas mudanças de hábitos necessárias com o plano terapêutico proposto pela 

equipe de saúde. 

Necessidades psicossociais –Autoestima, autoconfiança, autorrespeito, atenção, autoimagem 

64. Aceitação do 

diabetes 

Discutir com o cliente a maneira como ele convive com o diabetes, abordando 

suas possibilidades, limites e apoio recebido. 



128 

 

Diagnóstico de 

enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

Selecionar junto ao cliente os recursos para o tratamento do diabetes que lhe 

possibilitam um maior bem estar, os quais devem ser mais próximos de seus 

hábitos e rotinas. 

Incentivar o cliente a participar de grupos de convivência para estabelecer 

redes sociais com grupos de pessoas com diabetes ajudando-o a conviver 

melhor com sua doença. 

Incentivar a família a promover ao cliente apoio emocional, prático, material 

e /ou financeiro, e o aconselhamento na medida do possível. 

Proporcionar educação em saúde como um ato de compartilhamento de 

experiências entre educador e educando, vivenciando, na prática, a busca 

conjunta de soluções para as questões a serem enfrentadas pelo cliente. 

Proporcionar ao cliente a construção do conhecimento para compreensão das 

mudanças necessárias no seu cotidiano para o gerenciamento do diabetes. 

65. Autoimagem 

negativa 

Identificar junto ao cliente fatores que interferem na autoimagem. 

Identificar nível de aceitação do diabetes. 

Incentivar o cliente a participar de grupos de apoio terapêutico. 

Proporcionar na consulta de enfermagem um espaço de orientações e diálogo 

de maneira consistente a favorecer um viver melhor com o diabetes. 

Esclarecer junto ao paciente as alterações físicas previsíveis, no caso de 

necessidade de amputações. 

Reforçar junto ao cliente informações sobre comportamentos de autocuidado e 

sua implicação direta na sua qualidade de vida. 

Incentivar o cliente a manter-se produtivo e ativo, negociando ações no seu 

cotidiano que possibilitem um viver melhor com o diabetes. 

66. Autoimagem 

positiva 

Estimular o cliente quanto à importância de sua participação em grupos de 

apoio terapêutico, para compartilhar saberes e experiências na construção de 

um viver mais saudável com o diabetes. 

Desenvolver processo educativo em que o cliente possa se expressar e 

construir novas maneiras de lidar com o diabetes. 
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5.4  Estruturação do subconjunto terminológico da CIPE
® 

 

5.4.1. Orientações de utilização 

 

 Esse Subconjunto Terminológico da CIPE
®  

foi estruturado para atender à prioridade 

de saúde diabetes, representada, nesta pesquisa, pelas pessoas com diabetes atendidas no 

Ambulatório de Endocrinologia do Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade 

Federal da Paraíba. 

 É um subconjunto abrangente, constituído de 66 diagnósticos/resultados e 347 

intervenções de enfermagem, direcionado para atender às necessidades do cuidado integral da 

pessoa com diabetes na atenção especializada, com os objetivos de servir de referência de 

cuidado para essa clientela, possibilitar uma descrição da prática de enfermagem, melhorar a 

documentação da prática profissional, dar visibilidade ao trabalho da enfermagem e contribuir 

com a sistematização da assistência de enfermagem no referido setor. 

 Para atender a esses objetivos, os enfermeiros deverão utilizá-lo nas consultas de 

enfermagem integrado às etapas do processo de enfermagem, considerando-se os 

direcionamentos dos elementos do modelo de gestão do cuidado à pessoa com Diabetes na 

atenção especializada do HULW/UFPB descritos a seguir. 

 

5.4.2. Importância para a Enfermagem 

 

 Nos últimos anos, o diabetes mellitus vem ganhando uma importância crescente 

devido à sua prevalência, estimada em 26,4 milhões para 40 milhões em 2030, nos países da 

América Central e do Sul
(61)

. Esse panorama tem induzido o setor de saúde a repensar sobre as 

modelagens assistenciais no âmbito das doenças crônicas, assentadas em diretrizes como a 

integralidade do cuidado. Essa modelagem é traduzida por meio da organização do cuidado 

em rede. Para isso, cada serviço deve ser repensado como um componente fundamental da 

integralidade do cuidado, como uma estação no circuito que cada indivíduo percorre para 

obter a integralidade de que necessita
(50)

. 

 Nessa estruturação da Rede de Cuidado voltado para as pessoas com doenças crônicas, 

a Enfermagem assume um papel relevante em todos os pontos de cuidado. Sua atuação está 

inserida na Atenção Especializada, nas atividades de Acolhimento e no Projeto Terapêutico. 

Para tais atividades, essa atuação traduz-se como consultas de enfermagem para identificar 

suas necessidades; avaliação do diagnóstico e estratificação de riscos; ações educativas com 
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foco no autocuidado (três pilares: manejo clínico; mudanças no estilo de vida e aspectos 

emocionais e mudança de visão de futuro); Monitoramento da adesão ao tratamento; e 

Controle metabólico. 

 Diante desse contexto, a utilização desse Subconjunto Terminológico no Ambulatório 

de Endocrinologia do HULW/UFPB, associada à atuação da enfermagem na Atenção 

especializada, poderá subsidiar a integração da linha de cuidado da pessoa com diabetes no 

escopo da enfermagem nessa estação de cuidado, uma vez que essa associação, implementada 

por meio da sistematização da assistência de enfermagem, refletirá a assistência integral da 

pessoa com diabetes de maneira mais ampla e estruturada, porquanto as bases teóricas do 

subconjunto são a Teoria das Necessidades Humanas Básicas, que abrange o indivíduo em 

sua totalidade, e o Modelo de Atenção Crônica, que defende a adoção de um cuidado 

empoderador, baseado numa relação dialógica, autônoma e personalizada. Essas bases são 

essenciais para se efetivar um cuidado integral e contribuir com a reestruturação da atenção à 

saúde desse Ambulatório por linhas de cuidados, propostas pelo novo modelo de gestão do 

referido hospital. 

 

 

5.4.3 A inserção da Enfermagem no Modelo de Atenção Crônica para o cuidado voltado 

para as pessoas com diabetes mellitus na Atenção Especializada 

 

Na organização da Rede de Atenção às pessoas com doenças crônicas, foi fundamental 

selecionar um modelo de atenção à saúde que fosse coerente com os propósitos das Redes de 

Atenção à Saúde, visto que é a partir dele que é definido como a atenção é realizada na rede e 

como os diversos pontos de atenção se comunicam e se articulam.  

 Considerando tais aspectos, a Organização Mundial de Saúde apontou o Modelo de 

Atenção Crônica (MAC), por considerá-lo um modelo inovador de prevenção, controle e 

atenção às DCNT, capaz de redirecionar os sistemas de saúde vigentes em sistemas que 

contemplem o curso de cada doença, ao longo da vida, com foco nas necessidades das pessoas 

com doença crônica
(53)

. Nesta pesquisa, esse modelo foi escolhido como um modelo teórico 

para subsidiar a Estruturação do Subconjunto Terminológico da CIPE
®

 para pessoas com 

diabetes na atenção especializada que, na literatura, evidencia-se como referência para 

diversos projetos de transformação, como aqui no Brasil, o desenvolvimento do Modelo de 

Atenção às Condições Crônicas
(54)

. 
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Nessa direção, a proposta de cuidado para a pessoa com diabetes foi organizada 

contemplando-se quatro elementos do MAC (Figura 10), a saber: apoio à pessoa com diabetes 

para autocuidado; estruturação de linha de cuidado para a pessoa com diabetes mellitus, 

sistema de informação clínica sobre a pessoa com diabetes e apoio à decisão clínica sobre a 

pessoa com diabetes. A seleção por meio desses quatro elementos foi baseada nas 

recomendações propostas em recente avaliação do Modelo de Atenção Crônica, em que as 

evidências sugerem que as práticas sejam redesenhadas de acordo com as diversas doenças 

crônicas considerando-se as especificidades de cada local de cuidado
(72)

. 

 

Figura 10: Modelo de gestão do cuidado para a pessoa com diabetes na atenção especializada 

do HULW/UFPB 
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Assim, para que a gestão da atenção à pessoa com diabetes mellitus no Ambulatório 

de Endocrinologia do Hospital Universitário tenha uma assistência de enfermagem bem mais 

planejada para alcançar resultados positivos nas interações produtivas entre enfermeiro e 

cliente, foram propostas algumas mudanças nos respectivos elementos selecionados, com o 

objetivo de apoiar a efetivação do processo de enfermagem no atendimento dessa clientela.  

No elemento apoio à pessoa com diabetes para o autocuidado, o enfermeiro deverá 

identificar, por meio da consulta de enfermagem, as necessidades humanas básicas que 

subsidiarão as mudanças para o apoio ao autocuidado - a atividade física, a alimentação 

saudável, a monitorização da glicemia, a medicação, a resolução de problemas, o 

enfrentamento saudável e a redução de riscos, entre outros. 

No segundo elemento - a estruturação da linha de cuidado para a pessoa com 

diabetes mellitus - para que haja uma integração entre os pontos de cuidado que dão suporte 

à pessoa com diabetes no referido hospital, podem-se citar laboratórios; consultas 

especializadas (cardiologia, odontologia, psicologia, educador físico, fisioterapia, psicologia, 

cirurgião vascular) e equipe multiprofissional (médicos endocrinologistas, enfermeiros 

especialistas, nutricionistas), articulando-se de forma interdisciplinar, para que a estrutura 

dessa estação da Atenção Especializada possibilite o fluxo dessa clientela nos demais níveis 

de atenção à saúde, de forma mais eficiente e eficaz, para que as complicações advindas dessa 

doença sejam minimizadas. 

O terceiro elemento - o sistema de informação clínica para a pessoa com diabetes 

mellitus - deve ser direcionado para a organização dos dados da clientela através da consulta 

de enfermagem. Para isso, deve-se empregar como sistema de informação em enfermagem a 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE
®
), a fim de documentar os 

cuidados de enfermagem, que facilita a comunicação dos enfermeiros dos setores do referido 

hospital. Essas informações podem ser utilizadas no planejamento e na gestão dos cuidados de 

enfermagem.  

O quarto elemento é o apoio à decisão clínica sobre a pessoa com diabetes, que será 

direcionado à aplicação do processo de enfermagem no atendimento a essa clientela, 

especificamente nas etapas do diagnóstico e do planejamento da assistência de enfermagem, 

subsidiado pelo Subconjunto Terminológico da CIPE
®
 para pessoas com diabetes mellitus na 

atenção especializada, considerando-se sua finalidade de servir como instrumento de 

referência para a documentação e para a reflexão da prática de enfermagem, sem, no entanto, 

substituir o julgamento clínico do enfermeiro. Nesse elemento, a associação entre o 

Subconjunto da CIPE
®

 e a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta será 
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constituída pela organização dos enunciados dos diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem por necessidade humana, apoiando a implementação do processo de enfermagem 

em suas diversas etapas.  

Diante do exposto, pode-se afirmar que as implicações da inserção de uma teoria de 

Enfermagem no Modelo de Atenção Crônica pode trazer resultados positivos, uma vez que se 

possibilita alcançar a individualização do cuidado da pessoa com diabetes. 

 

 

5.3.4.4 Enunciados do Subconjunto Terminológico da CIPE
®
 para pessoas com diabetes 

mellitus na Atenção Especializada 

De acordo com o Modelo de Gestão do cuidado par a pessoa com diabetes na Atenção 

Especializada, evidenciou-se que a inserção de forma singular ou multidimensional da Teoria 

das Necessidades Humanas Básicas na modelagem dos elementos Apoio à pessoa com 

diabetes para o autocuidado; Estruturação da linha de cuidado para a pessoa com 

diabetes mellitus; Sistema de informação clínica para a pessoa com diabetes mellitus; e 

Apoio à decisão clínica sobre a pessoa com diabetes, selecionados do Modelo de Atenção 

Crônica, possibilitou reestruturar um processo de cuidar em enfermagem a ser utilizado na 

assistência a essa clientela. Essa associação pode ser visualizada na Figura 11, com especial 

destaque para o elemento Apoio à decisão clínica para a pessoa com diabetes. 

 De acordo com as Necessidades Humanas Básicas, os enunciados de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem foram categorizados nas Necessidades 

psicobiológicas e psicossociais (Quadro 20). 
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Figura 11: Inserção da Teoria de Enfermagem no Modelo de Atenção Crônica: 

 

 

 

 

 

 

  

Necessidades Humanas Básicas 

de HORTA no Apoio à decisão 

clínica para a pessoa com 

diabetes 

Apoio à pessoa com diabetes 
para o autocuidado 

Estruturação da linha de cuidado 

para a pessoa com diabetes  

Sistema de informação clínica 

para a pessoa com diabetes  

Necessidades 

psicobiológicas 
Necessidades 

psicossociais 

 

1. Oxigenação; 

2. Hidratação; 

3. Nutrição; 

4. Sono e repouso; 

5. Exercícios e 

atividades físicas; 

6. Cuidado corporal; 

7. Integridade 

cutaneomucosa/ 

Integridade física; 

8. Regulação: térmica, 

hormonal, neurológica, 

vascular; 

9. Locomoção; 

10. Percepção: visual, 

tátil, dolorosa; 

11. Segurança física, 

meio ambiente; 

12. Terapêutica. 

1. Segurança 

emocional; 

2. Aprendizagem; 

3. Orientação no 

tempo e espaço; 

4. Autoestima, 

autoconfiança, 

autorrespeito, 

atenção, autoimagem. 
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Quadro 20: Enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem do 

Subconjunto Terminológico da CIPE
®
 para pessoas com diabetes mellitus na Atenção 

Especializada - João Pessoa, 2014 

Necessidade psicobiológica – Oxigenação 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Dispneia (especificar grau) 

Intervenções de Enfermagem 

Comunicar alterações no padrão respiratório. 

Ensinar cliente/cuidador a avaliação do padrão respiratório. 

Instituir medidas de redução no nível de ansiedade. 

Orientar a manutenção da cabeceira de sua cama elevada. 

Orientar cliente/cuidador o acompanhamento do nível de tolerância a esforços. 

Orientar movimentos de acordo com a tolerância do cliente. 

Realizar nebulização de acordo com a prescrição. 

Necessidade psicobiológica – Hidratação 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Edema (especificar o grau e a localização) 

Intervenções de Enfermagem 

Avaliar as condições da pele e a perfusão. 

Avaliar necessidade de restrição hídrica. 

Ensinar o cliente sobre cuidados com os pés edemaciados. 

Explicar necessidade de restrição de sódio na dieta. 

Monitorar os resultados laboratoriais (eletrólitos). 

Orientar a manutenção da extremidade edemaciada elevada acima do nível do coração se possível 

(exceto se houver contraindicação) 

Orientar a manutenção do registro da ingestão e da eliminação de líquidos. 

Orientar sobre realização e registro do peso diariamente em jejum no domicílio ou na unidade de saúde. 

Necessidade psicobiológica – Nutrição 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Apetite prejudicado 

Apetite preservado 

Emagrecimento 

Nutrição prejudicada 

Nutrição preservada 

Obesidade 

Peso corporal adequado 

Sobrepeso 

Intervenções de Enfermagem 

Avaliar a capacidade do cliente de mastigar, engolir e sentir os sabores. 

Avaliar as causas da ingestão nutricional prejudicada. 

Avaliar junto ao cliente o peso corporal. 

Averiguar a dieta ingerida pelo cliente. 

Discutir com o paciente sobre a importância da alimentação saudável. 

Discutir com o paciente sobre seus hábitos, costumes, fatores culturais e hereditários que influenciam o 

peso. 

Elogiar esforço do cliente a respeito da aceitação alimentar. 

Encaminhar para a avaliação do serviço de Nutrição. 

Encorajar ingestão de alimentos conforme necessidades nutricionais e preferências alimentares. 

Encorajar o cliente a prática de atividade física. 

Estimular a autoestima. 

Estimular uma meta semanal para perda de peso. 

Identificar as causas da diminuição do apetite. 
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Incentivar a manutenção da reeducação alimentar. 

Incentivar a motivação do cliente na adesão a dieta alimentar e a prática de exercício físico. 

Incentivar a motivação do cliente para mudança dos hábitos alimentares. 

Incentivar reeducação alimentar. 

Informar ao cliente quanto à importância da nutrição para o controle glicêmico. 

Informar o cliente e/ou acompanhante quanto à importância da nutrição adequada acompanhada pelo 

nutricionista. 

Informar o cliente/cuidador sobre os resultados positivos esperados da adesão á dieta, a curto, médio e 

longo prazo na saúde do cliente. 

Investigar a perda de peso, quantidade e período. 

Investigar possíveis causas da obesidade. 

Orientar cliente sobre a realização do controle do peso corporal, uma vez por semana, em domicílio. 

Orientar o cliente e seus familiares quanto à dieta prescrita de restrição alimentar. 

Orientar o cliente quanto às possíveis complicações do diabetes causadas pelo excesso de peso. 

Orientar o cliente/cuidador sobre as medidas que podem favorecer o autocuidado: alimentação. 

Orientar quanto à importância de promoção de um ambiente agradável e tranquilo para as refeições. 

Orientar quanto os benefícios do seguimento do plano alimentar para sua condição clínica. 

Orientar sobre a importância da dieta alimentar para o controle glicêmico. 

Orientar sobre a importância do respeito ao horário da alimentação.  

Orientar sobre a necessidade de refeições fracionadas de três em três horas. 

Orientar sobre hábitos alimentares saudáveis, com refeições balanceadas. 

Orientar sobre os riscos de complicações do diabetes causados pelo excesso de peso. 

Solicitar avaliação do serviço de nutrição. 

Necessidade psicobiológica - Sono e repouso 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Insônia 

Repouso eficaz 

Sono prejudicado 

Sono preservado 

Intervenções de Enfermagem 

Avaliar a causa do padrão do sono alterado. 

Discutir com o cliente e a família as medidas de conforto, técnicas de monitoramento do sono e as 

mudanças no estilo de vida. 

Ensinar ao cliente técnicas de relaxamento. 

Identificar no cliente possíveis fatores que possam provocar a insônia. 

Incentivar para realização de atividades recreativas e de lazer durante o dia, para conseguir relaxar no 

período noturno. 

Orientar o cliente sobre realização de modificações no ambiente (diminuir iluminação, reduzir ruídos, 

verificar condições de cama e travesseiro, verificar condições de ventilação). 

Orientar o cliente sobre a organização das atividades diárias de modo a permitir períodos de repouso à 

noite sem interrupções. 

Orientar o cliente sobre o planejamento dos horários das medicações para que o sono não seja 

interrompido. 

Orientar o cliente sobre a fisiologia do sono. 

Orientar o cliente sobre os fatores que interferem no sono: uso de substâncias estimulantes (nicotina, 

café, chá preto, refrigerantes, salgadinhos tipo snack, entre outros), cochilos prolongados durante o dia, 

estresse psicológico e estímulos ambientais, como temperaturas extremas, ventilação deficiente, 

luminosidade inadequada, ruídos. 

Solicitar ao cliente/cuidador para avaliação diária do padrão do sono nos períodos matutino, vespertino 

e noturno. 

Necessidade psicobiológica - Exercícios e atividades físicas 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Fadiga 

Força diminuída 

Prática de exercício irregular 

Prática de exercício regular 

Intervenções de Enfermagem 
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Avaliar a coordenação motora das mãos para movimentos grossos (chutar, agarrar) e finos (segurar 

objeto, amarrar sapato). 

Avaliar as condições do cliente para realização das atividades físicas propostas. 

Avaliar capacidade do cliente para realização das atividades de vida diária. 

Avaliar necessidade de uso de dispositivos auxiliares para deambulação. 

Avaliar satisfação de sono e repouso. 

Estimular clientes com perda de sensibilidade nos pés sobre realização de exercícios do tipo natação, 

ciclismo, remo e exercícios na posição sentada que envolva membros superiores. 

Identificar os fatores que contribuem e desencadeiem a fadiga. 

Investigar causa de hipertonia/hipotonia. 

Investigar junto ao cliente os sinais de fadiga. 

Investigar nível de energia, fadiga, mal-estar e fraqueza. 

Investigar padrão usual de atividades físicas do cliente. 

Orientar cliente/família no controle de esforços nas atividades de vida diária. 

Orientar clientes diabéticos tipo 1 quanto a monitoração dos níveis glicêmicos antes, durante e após a 

realização do exercício. 

Orientar clientes diabéticos tipo 1 quanto aos ajustes da insulinoterapia antes dos exercícios físicos. 

Orientar cuidador/familiares sobre o auxílio do cliente nas atividades de vida diária. 

Orientar repouso no leito no domicílio. 

Orientar sobre o papel da atividade motora na saúde. 

Pesquisar padrão usual de atividades físicas do cliente. 

Planejar junto ao cliente períodos de repouso/atividade. 

Necessidade psicobiológica - Cuidado corporal 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Autocuidado eficaz (especificar) 

Déficit de Autocuidado (especificar) 

Intervenções de Enfermagem 

Avaliar a habilidade e capacidade de autocuidado. 

Avaliar o estado de higiene do cliente. 

Capacitar cuidador/família para realização dos cuidados. 

Encorajar cliente/cuidador para continuar executando a rotina de atividades de autocuidado. 

Estimular o autocuidado de acordo com a capacidade do paciente. 

Investigar condições de higiene da família no ambiente domiciliar. 

Oferecer uma rotina de atividades de autocuidado. 

Orientar cliente quanto aos cuidados higiênicos dos membros inferiores, especialmente dos pés. 

Orientar o cliente/família da importância de estimular o autocuidado. 

Orientar sobre cuidados de higiene e cuidados gerais. 

Necessidade psicobiológica -  Integridade cutaneomucosa/Integridade física 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Cicatrização diminuída 

Cicatrização eficaz 

Ferida (especificar localização) 

Integridade da pele prejudicada 

Integridade da pele preservada 

Prurido (especificar localização) 

Risco de pé diabético 

Intervenções de Enfermagem 

Acompanhar a evolução da cicatrização do ferimento em retorno do cliente. 

Avaliar a região afetada, quanto aspecto, coloração, tecido cicatricial, secreção e odor. 

Avaliar corte das unhas e orientar o cliente a usar corte reto. 

Avaliar ferida em retorno do paciente. 

Avaliar ferimento para tomada de decisão em relação ao curativo. 

Avaliar o membro homólogo ao membro afetado quanto ao surgimento de novas lesões. 

Descrever as características da úlcera (tamanho, profundidade, estágio I-IV, localização, granulação, 

tecido desvitalizado, epitelização). 

Encaminhar cliente para realização de desbridamento e curativo para unidades específicas no 
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atendimento de feridas diabéticas. 

Encaminhar para fazer curativo em outra Unidade de Saúde. 

Examinar a integridade da pele. 

Identificar a causa do prurido. 

Incentivar o cliente na manutenção do controle glicêmico dentro dos parâmetros normais. 

Informar cliente/cuidador sobre a importância do exame dos pés por profissionais da saúde anualmente. 

Investigar a presença de Mal Perfurante Plantar (MPP). 

Orientar cliente/cuidador a aplicação de compressas frias para alívio da irritação. 

Orientar cliente/cuidador o corte e lixa das unhas. 

Orientar cliente/cuidador o exame cuidadoso do interior dos calçados antes de calçá-los. 

Orientar cliente/cuidador sobre a manutenção das unhas cortadas e não coçadura da pele. 

Orientar cliente/cuidador a massagem da pele com cremes ou óleos, evitando a área entre os dedos. 

Orientar cliente/cuidador o não uso de produtos abrasivos ou adesivos sobre a pele. 

Orientar cliente/cuidador a não utilização de água com temperatura superior a 37ºC. 

Orientar cliente/cuidador a realização da inspeção diária dos pés, incluindo áreas entre os dedos; 

Orientar cliente/cuidador quanto a aplicação de cremes e loções quando adequado. 

Orientar cliente/cuidador quanto a higiene corporal e da área afetada. 

Orientar cliente/cuidador quanto ao uso de calçados confortáveis e meias, confeccionados com fios 

naturais e sem costuras ou saliências. 

Orientar cliente/cuidador que na presença de neuropatia e/ou isquemia com deformidades nos pés, 

procurar serviços para confecção de calçado terapêutico. 

Orientar estratégias para alívio do apoio e da pressão sobre a úlcera, como: uso de sandálias e sapatos 

terapêuticos, emprego de muletas ou palmilhas confeccionadas sob medida. 

Orientar o cliente a manutenção do membro em repouso na presença de edema. 

Orientar o cliente quanto a manutenção dos níveis glicêmicos dentro dos parâmetros normais. 

Orientar o cliente quanto à importância do controle glicêmico para o reparo tecidual. 

Orientar o cliente/cuidador a administração da injeção usando técnica asséptica. 

Orientar o cliente/cuidador a escovação dos dentes com escovas de cerdas macias. 

Orientar o cliente/cuidador quanto a inspeção da pele diariamente. 

Orientar o cliente/cuidador quanto a palpação do local da injeção em busca de edema, grânulos ou 

sensibilidade; evitando áreas com cicatrizes, hematomas, escoriações. 

Orientar o cliente/cuidador a respeito da técnica da injeção. 

Orientar o cliente/cuidador o uso do sistema de rodízio, de forma sistemática, nos locais de aplicação de 

insulina dentro de uma mesma região anatômica. 

Orientar o cliente/cuidador o uso de vestuários, calçados e adereços pessoais com fibras naturais à base 

de algodão não sintéticos e confortáveis. 

Orientar o cliente/cuidador a utilização de cosmecêutico (substância que tem propriedades tanto dos 

cosméticos como dos medicamentos, por exemplo: shampoos, creme, sabonetes): não cosmedogênicos 

(que não causem erupção ou obstrução dos poros) e/ou alergênico. 

Orientar o cliente/cuidador a utilização de hidratante a base de óleos vegetais e essenciais, exceto nas 

áreas de atrito. 

Orientar o cliente/cuidador sobre a necessidade de continuidade do acompanhamento do curativo. 

Orientar o cliente/cuidador sobre limpeza e curativo de feridas. 

Orientar o cliente/cuidador sobre o autocuidado com o ferimento. 

Proporcionar esclarecimento gradual e constante aos familiares envolvidos com o cuidado do cliente.  

Realizar avaliação vascular para classificação da úlcera em isquêmicas, neuropáticas e 

neuroisquêmicas. 

Reforçar orientações quanto os cuidados com o ferimento. 

Reforçar orientações sobre a necessidade de continuidade do acompanhamento do curativo. 

Necessidade psicobiológica - Regulação: térmica, hormonal, neurológica, hidrossalina, 

eletrolítica, imunológica, crescimento celular, vascular 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Hipertermia 

Hipotermia 

Memória prejudicada 

Hipertensão 
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Hiperglicemia 

Hipoglicemia 

Pressão sanguínea alterada 

Intervenções de Enfermagem 

Acompanhar a evolução de dados do cliente: pressão arterial  

Atentar para queixas de tonturas. 

Avaliar a adesão ao regime dietético e de exercícios físicos. 

Avaliar conhecimento do cliente sobre o esquema terapêutico dos fármacos em uso e o tempo de ação 

de cada medicação. 

Encorajar cliente a ingestão de líquidos. 

Encorajar o automonitoramento dos níveis de glicose no sangue. 

Ensinar ao cliente sobre o procedimento em casos de valores baixos de glicose sanguínea. 

Ensinar cuidador/família no planejamento de atividades lúdicas que promovam a memória do cliente. 

Esclarecer o cliente sobre o impacto do alimento, exercício, outros fármacos e do álcool no diabetes. 

Esclarecer sobre os sintomas da hipoglicemia investigando sobre os sintomas individuais. 

Identificar a possível causa da hiperglicemia. 

Investigar a causa da hipertermia. 

Investigar junto ao cliente sobre a adoção de plano de exercício físico e adequação da dose de insulina. 

Investigar sinais de infecção. 

Monitorar a pressão arterial frequentemente. 

Orientar cliente sobre a procura de serviço de saúde no caso de histórico de hipoglicemia recorrente 

para identificação das causas e ajuste do regime terapêutico.  

Orientar cliente/cuidador sobre a avaliação da resposta à medicação. 

Orientar cliente/cuidador o início da terapia insulínica de acordo com os esquemas prescritos. 

Orientar cliente/cuidador a monitoração da pressão arterial frequentemente. 

Orientar cliente/cuidador a monitoração de alterações do estado neurológico, como: redução do nível de 

consciência, incontinência urinária, vômitos persistentes, alterações pupilares, bradicardia e parada 

respiratória. 

Orientar cliente/cuidador a monitoração do nível de consciência. 

Orientar cliente/cuidador a monitoração da presença de cianose. 

Orientar cliente/cuidador a monitoração da temperatura corporal. 

Orientar cliente/cuidador sobre a procura de atendimento médico no caso de manutenção da 

hiperglicemia. 

Orientar cliente/cuidador sobre a realização de curva térmica registrando as temperaturas de quatro em 

quatro horas, ao longo do dia. 

Orientar cliente/cuidador medidas de prevenção do aumento da pressão arterial. 

Orientar cliente/cuidador quanto à aplicação de compressas frias nas regiões frontal, axilar e inguinal, 

sempre que a temperatura alcance 38 graus. 

Orientar cliente/cuidador quanto ao monitoramento frequente da glicemia capilar (a cada 4 a 6 horas). 

Orientar cliente/cuidador quanto ao uso contínuo de medicamentos anti-hipertensivos. 

Orientar cliente/cuidador sobre a importância da comunicação a qualquer desconforto torácico. 

Orientar cliente/cuidador sobre modificações de risco (parar de fumar, dieta e exercícios) conforme 

apropriado. 

Orientar cuidador/família quanto ao estímulo da memória, repetindo o último pensamento que o cliente 

expressou. 

Orientar cuidador/família a evitar frustrar o cliente com perguntas que ele não possa responder. 

Orientar cuidador/família a informar o cliente sobre pessoas, tempo e local, na medida das 

necessidades. 

Orientar cuidador/família sobre a manutenção de ter o cliente orientado no tempo e no espaço 

(proporcionar relógio, calendário, espelho, etc.) 

Orientar cuidador/familiar sobre a manutenção do cliente aquecido com cobertores. 

Orientar o cliente sobre a verificação da glicemia capilar antes de desempenho das tarefas diárias 

importantes. 

Orientar quanto à importância do estabelecimento de um planejamento diário das refeições, fazendo um 

fracionamento alimentar. 
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Necessidade psicobiológica – Locomoção 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Deambulação eficaz 

Deambulação prejudicada 

Intervenções de Enfermagem 

Avaliar a capacidade do cliente para deambular. 

Avaliar o progresso do cliente na sua deambulação, no retorno a consulta. 

Encorajar o cliente para deambulação independente, dentro de limites seguros. 

Estimular cliente a deambulação com frequência progressiva. 

Orientar cliente/cuidador sobre o uso de calçado que facilite o andar e previna lesões. 

Orientar cliente/cuidador sobre técnicas seguras de deambulação. 

Orientar cuidador sobre o acompanhamento do cliente durante a deambulação. 

Orientar cuidador quanto a avaliação da necessidade de uso de dispositivos auxiliares para 

deambulação. 

Necessidade psicobiológica- Percepção: olfatória, visual, auditiva, tátil, gustativa, dolorosa 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Audição normal 

Audição prejudicada 

Dor (especificar intensidade e localização) 

Dor de cabeça (especificar intensidade) 

Dor epigástrica (especificar intensidade) 

Dor muscular (especificar intensidade) 

Dor musculoesquelética (especificar intensidade) 

Sensibilidade diminuída (especificar localização) 

Sensibilidade preservada (especificar localização) 

Visão normal 

Visão prejudicada 

Intervenções de Enfermagem 

Avaliar a acuidade visual, pedindo que o cliente leia material apresentado. 

Avaliar capacidade do cliente em desenvolver as atividades de vida diária. 

Avaliar presença de deformidades nos pés. 

Avaliar se faixa etária se condiz com a redução auditiva. 

Encaminhar cliente para avaliação do cirurgião vascular na presença de alterações vasculares 

periféricas. 

Encaminhar cliente para consulta especializada com oftalmologista. 

Encaminhar cliente para exame auditivo. 

Encaminhar para profissional especializado em avaliação vascular, se necessário. 

Encorajar cliente a adesão do regime terapêutico. 

Encorajar cliente a manutenção da adesão ao programa de atividade física com utilização de sapatos 

adequados. 

Ensinar cuidador o uso de técnicas não farmacológicas (relaxamento, aplicação de compressas frias e 

quentes, aplicação de massagem) antes, após e se possível durante a atividade dolorosa. 

Ensinar cuidador/familiar o uso de técnicas de feedback para ter certeza de que o cliente escutou e 

entendeu. 

Estimular uso de aparelho auditivo, se indicado. 

Informar cliente/cuidador com alterações nos pés sobre ajustes quanto o tipo de sapato, tipo de 

atividade física, uso de dispositivos auxiliares para deambulação (muletas, andadores, cadeiras de 

rodas). 

Informar cliente/cuidador sobre os efeitos do diabetes nos pés. 

Informar o cliente sobre a dor, suas causas e tempo de duração, quando apropriado. 

Investigar a ingestão e a aceitação alimentar. 

Investigar a relação da dor com possíveis reações adversas dos antidiabéticos orais em uso. 

Orientar cliente sobre a comunicação de alterações de sensibilidade e surgimento de qualquer tipo de 

lesão (micoses, calos, úlceras). 

Orientar cliente a comunicação de alterações de sensibilidade. 

Orientar cliente na prevenção de atividades que tragam risco de lesão, como: cozinhar, cortar, passar 

roupa, etc. 

Orientar cliente sobre a realização de atividades de acordo com sua tolerância. 
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Orientar cliente quanto a realização periódica do exame de fundo do olho para prevenção de 

complicações, como a retinopatia diabética, glaucoma, catarata e cegueira. 

Orientar cliente quanto à importância de adesão ao regime terapêutico para manutenção dos níveis 

glicêmicos dentro dos parâmetros normais e minimização das complicações decorrentes do diabetes. 

Orientar cliente quanto à importância de manter os níveis glicêmicos dentro dos parâmetros normais, 

para se evitar complicações relacionadas à visão. 

Orientar cliente/cuidador sobre a comunicação de alterações na acuidade auditiva. 

Orientar cliente/cuidador sobre o controle dos fatores ambientais capazes de influenciar a resposta do 

cliente ao desconforto. 

Orientar cliente/cuidador a não introdução de materiais pontiagudos no ouvido, como chaves, cabos de 

pentes, devido ao risco de perfuração do tímpano. 

Orientar cliente/cuidador sobre a redução ou eliminação dos fatores que precipitem ou aumentem a 

experiência de dor. 

Orientar cliente/cuidador sobre a dor, suas causas e tempo de duração, quando apropriado. 

Orientar cuidador/família maneiras alternativas de comunicação com o cliente, como: gestos, palavras 

escritas, sinais ou leitura labial. 

Orientar cuidador/familiar sobre a fala com clareza e em voz alta ao mesmo tempo em que olha para o 

cliente, evitando a voz baixa no final da frase. 

Orientar cuidador/familiar na promoção de um ambiente seguro, modificando mobílias, facilitando sua 

movimentação a fim de evitar lesões e quedas. 

Orientar cuidador/familiar sobre a provisão adequada iluminação no ambiente para o desempenho das 

atividades da vida diária. 

Permitir ao cliente a expressão de sentimentos a respeito da perda da visão, como seu impacto sobre seu 

estilo de vida. 

Prover informações ao cliente sobre a redução visual. 

Realizar avaliação clínica dos pés a cada retorno, que inclui: inspeção e palpação da pele (coloração e 

temperatura), unhas, do subcutâneo, e da estrutura dos pés, a palpação dos pulsos arteriais tibiais 

posteriores e pedioso e a avaliação da sensibilidade protetora plantar. 

Realizar avaliação do membro afetado a partir de testes de sensibilidade. 

Realizar avaliação e monitoramento regular dos pés. 

Realizar avaliação vascular periférica, investigando presença de claudicação intermitente, dor ao 

repouso ou durante a noite; espessamento de unhas, pele atrofiada, fria e reluzente, etc. 

Reforçar orientações sobre cuidados de higiene com os pés. 

Necessidade psicobiológica – Segurança física, meio ambiente, abrigo 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Uso do álcool 

Uso do tabaco 

Intervenções de Enfermagem 

Desestimular o cliente quanto ao uso de álcool. 

Desestimular o cliente quanto ao uso de tabaco. 

Informar ao cliente que o uso do tabaco dificulta a ação da insulina. 

Informar ao cliente sobre os riscos de complicações do diabetes decorrentes do uso abusivo de álcool. 

Informar ao cliente sobre os riscos de complicações do diabetes decorrentes do uso abusivo de tabaco 

(doenças cardiovasculares). 

Informar que o uso do álcool associado aos antidiabéticos orais pode ocasionar hipoglicemia grave. 

Investigar junto ao cliente/cuidador sobre o padrão de uso de álcool. 

Investigar junto ao cliente/cuidador sobre o padrão de uso de tabaco. 

Necessidade psicobiológica – Terapêutica 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Adesão ao tratamento do diabetes 

Automonitorização da glicemia correta 

Automonitorização da glicemia incorreta 

Intervenções de Enfermagem 
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Adotar no atendimento ao cliente um ótimo padrão de comunicação, assumindo uma postura de 

profissional que demonstra preocupação e empatia do mesmo com a pessoa. 

Analisar o perfil da glicemia comparado às consultas anteriores. 

Discutir junto ao cliente sobre a importância do controle do nível glicêmico nos parâmetros de 

normalidade. 

Encorajar o cliente o desenvolvimento de habilidades no uso do glicosímetro. 

Ensinar o cliente a confecção de um perfil da glicemia por meio de um diário de glicemia ou por 

download dos resultados em computadores. 

Ensinar o cliente os aspectos quanto à técnica de punção, tais como: higienização do local, local da 

punção, amostra de sangue e descarte do material. 

Ensinar o cliente os aspectos técnicos relacionados ao glicosímetro, tais como: características 

específicas do medidor escolhido, limpeza do aparelho, calibração, ajuste de data e hora, estocagem das 

tiras reagentes, uso da solução controle, validade do frasco aberto. 

Estabelecer junto ao cliente um plano terapêutico realista com seu contexto e possível de ser alcançado 

a partir das suas habilidades.  

Estabelecer uma aliança terapêutica com o cliente. 

Estimular os familiares a assumirem alto nível de coesão e organização familiar, poucos conflitos e boa 

comunicação em relação ao plano terapêutico do cliente. 

Instrumentalizar a família/cuidadores a promover apoio informacional (seguimento de dietas) e apoio 

instrumental (auxílio na administração de insulina). 

Orientar o cliente quanto à frequência dos testes e as metas de glicemias. 

Prestar informações claras e concisas a ponto do cliente conscientemente reconhecer sua condição de 

vulnerabilidade à doença, ponderando o custo de aderir ao tratamento (financeiro, de tempo, 

desconforto, inconveniência, entre outros) contra o potencial custo de riscos à saúde por não aderir. 

Rever junto ao cliente aspectos técnicos do procedimento de automonitorização da glicemia. 

Solicitar ao cliente a presença de familiar de convívio do cliente a participar das consultas de 

enfermagem para adquirir conhecimento sobre o procedimento. 

Solicitar ao cliente execução da técnica de automonitorização da glicemia abordando todas as 

informações recebidas. 

Supervisionar cliente em consulta quanto ao procedimento de automonitorização da glicemia. 

Necessidade psicossocial – Segurança 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Ansiedade (especificar tipo e grau) 

Medo (especificar) 

Negação do diabetes 

Intervenções de Enfermagem 

Adotar abordagens educativas para o desenvolvimento de novas maneiras de enfrentamento da situação 

vigente. 

Apoiar o cliente na resolução de suas dúvidas em relação ao atendimento recebido. 

Avaliar o conhecimento e as expectativas do cliente quanto às alterações decorrentes do diabetes no seu 

estilo de vida. 

Conhecer as estratégias de enfrentamento do cliente para apoiar o processo educativo. 

Encorajar cliente na verbalização de sentimentos, percepções e medos. 

Escutar o relato das preocupações do cliente. 

Estabelecer um processo de empatia com o cliente. 

Identificar junto ao cliente a causa da ansiedade. 

Identificar junto ao cliente dificuldades enfrentadas na aceitação do diabetes. 

Incentivar cliente/cuidador a participar de grupos de apoio. 

Oferecer informações claras e concisas sobre o diabetes, seu tratamento, mudanças comportamentais 

necessárias e suas complicações. 

Promover confiança do cliente no atendimento prestado. 

Reconhecer os diferentes momentos vivenciados pelo cliente ao receber o diagnóstico de pessoa com 

diabetes. 

Solicitar aos familiares do cliente a oferecerem apoio nesse momento de crise. 
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Verificar junto ao cliente/cuidador os fatores causadores do medo.  

Necessidade psicossocial - Aprendizagem (educação para a saúde) 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Conhecimento adequado sobre o diabetes 

Conhecimento adequado sobre a medicação 

Conhecimento adequado sobre exercícios 

Conhecimento inadequado sobre o diabetes 

Conhecimento inadequado sobre a medicação 

Conhecimento inadequado sobre exercícios 

Intervenções de Enfermagem 

Adaptar orientações segundo o grau de compreensão. 

Adotar nos processos educativos a abordagem educacional de empoderamento, conferido aos clientes e 

familiares autonomia e responsabilidade compartilhada com a equipe de saúde. 

Alertar cliente/cuidador para as possíveis alterações que possam ocorrer na vigência do tratamento. 

Alertar para clientes diabéticos tipo 1 quanto a importância de monitorização da glicemia antes, durante 

e após a atividade física. 

Avaliar a adesão às mudanças comportamentais de autocuidado recomendadas ao cliente com diabetes. 

Avaliar barreiras para a adesão ao tratamento medicamentoso. 

Avaliar capacidade de aprendizagem do cliente/cuidador. 

Conscientizar cliente da importância de sua participação no controle glicêmico para reduzir as 

complicações agudas e crônicas e melhorar a qualidade de vida. 

 controle glicêmico para reduzir as complicações agudas e crônicas e melhorar a qualidade de vida. 

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que aborde o diabetes (fisiopatologia e 

complicações). 

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que aborde os medicamentos em uso 

(indicação, doses, horários e efeitos colaterais). 

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que aborde a alimentação (orientação 

para uma dieta balanceada). 

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que aborde as atividades físicas (tipo de 

exercício, duração, benefícios, contraindicações e atuação em hipoglicemias). 

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que aborde o controle de hábitos não 

saudáveis (fumo, bebida alcoólica, sedentarismo). 

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que aborde a hipoglicemia (sinais, 

prevenção e tratamento), o automonitoramento da glicemia capilar (frequência, horários, interpretação 

dos resultados) e insulina (tipos, mecanismo de ação, conservação e transporte, manipulação, doses, 

rodízio e locais de aplicação, técnica asséptica/aplicação). 

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que aborde os cuidados com os pés 

(calçados, exame periódico, corte das unhas, perda de sensibilidade, presença de dormência, 

formigamento, micoses interdigitais, ferimentos e ressecamento da pele). 

Encaminhar cliente para orientação dietética adequada a prática de atividade física. 

Encaminhar cliente para um educador físico avaliação do melhor tipo de atividade física com o tipo de 

diabetes e sua condição clínica e física. 

Ensinar ao cliente/cuidador sobre insulinoterapia, abordando os seguintes aspectos: tipos de insulina, 

apresentações, conservação, via de aplicação, velocidade de absorção, lipodistrofia, rodízio de 

aplicação, dispositivos para aplicação (seringas e canetas), técnica de preparo e aplicação. 

Ensinar cliente/cuidador sobre prevenção de calosidades e deformidades com a escolha adequada dos 

sapatos e cuidados gerais. 

Ensinar cliente/cuidador o procedimento nos casos de alterações glicêmicas sempre visando adesão a 

terapia. 

Esclarecer as adaptações do esquema terapêutico na prática de atividade física. 

Incentivar o cliente/cuidador quanto a participação de grupos de apoio de pessoas com diabetes para 

fortalecer os conhecimentos e experiências. 

Informar o cliente/cuidador sobre a ação e efetividade dos medicamentos em uso. 

Investigar junto ao cliente/cuidador limitações cognitivas, interpretações errôneas de informações 

acerca dos sinais e sintomas do diabetes, falta de familiares com recursos e falta de interesse em 

aprender. 

Investigar junto ao cliente/cuidador possíveis eventos agudos na prática de exercícios físicos, como: 
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hipoglicemia e eventos cardiovasculares. 

Orientar cliente/cuidador sobre a realização dos exames laboratoriais priorizando os testes de funções 

hepáticas e renais, glicemia de jejum e hemoglobina glicada. 

Orientar o cliente/cuidador sobre os benefícios da atividade física regular e sua contribuição para 

minimização das complicações agudas e crônicas do diabetes. 

Reforçar adesão ao plano de exercícios proposto. 

Necessidade psicossocial  - Orientação no tempo e no espaço 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Orientação no tempo e espaço prejudicada 

Orientação no tempo e espaço preservada 

Intervenções de Enfermagem 

Avaliar nível de orientação do cliente no tempo e espaço. 

Informar ao cuidador/cliente sobre avaliação da capacidade do cliente em assumir a responsabilidade de 

administração dos medicamentos. 

Orientar cuidador/família na prevenção de frustração do cliente com perguntas que ele não possa 

responder. 

Orientar cuidador/familiar sobre o fornecimento com frequência de informações básicas (lugar, tempo e 

data) quando necessário. 

Solicitar a colaboração do cliente/familiar para o auxílio do cliente nas suas atividades de autocuidado. 

Necessidade psicossocial – Autoestima, autoconfiança, autorrespeito, atenção, autoimagem 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

Aceitação do diabetes 

Autoimagem negativa 

Autoimagem positiva  

Intervenções de Enfermagem 

Incentivar o cliente quanto a participação de grupos de convivência no estabelecimento de redes sociais 

com grupos de pessoas com diabetes ajudando-o a conviver melhor com sua doença. 

Proporcionar ao cliente a construção do conhecimento para compreensão das mudanças necessárias no 

seu cotidiano para o gerenciamento do diabetes. 

Proporcionar educação em saúde como um ato de compartilhamento de experiências entre educador e 

educando, vivenciando, na prática, a busca conjunta de soluções para as questões a serem enfrentadas 

pelo cliente. 

Selecionar junto ao cliente os recursos para o tratamento do diabetes que lhe possibilitam um maior 

bem estar, os quais devem ser mais próximos de seus hábitos e rotinas. 

Esclarecer junto ao paciente as alterações físicas previsíveis, no caso de necessidade de amputações. 

Estimular o cliente quanto à importância de sua participação em grupos de apoio terapêutico, para 

compartilhar saberes e experiências na construção de um viver mais saudável com o diabetes. 

Identificar junto ao cliente fatores que interferem na autoimagem. 

Identificar nível de aceitação do diabetes. 

Incentivar o cliente a manter-se produtivo e ativo, negociando ações no seu cotidiano que possibilitem 

um viver melhor com o diabetes. 

Incentivar o cliente quanto a participação de grupos de apoio terapêutico. 

Proporcionar na consulta de enfermagem um espaço de orientações e diálogo de maneira consistente a 

favorecer um viver melhor com o diabetes. 

Reforçar junto ao cliente informações sobre comportamentos de autocuidado e sua implicação direta na 

sua qualidade de vida. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
 

 

 O diabetes, com sua crescente prevalência, tem se caracterizado, nos cenários 

internacional e nacional, como uma grande preocupação por parte das organizações de saúde, 

em consequência dos transtornos advindos com suas complicações, incluindo-se os gastos 

públicos. Tal realidade tem impulsionado governos e sistemas de saúde a modificarem seus 

modelos assistenciais, buscando novas estratégias capazes de atender, de forma mais eficaz e 

resolutiva, às necessidades das pessoas com diabetes. Entre essas estratégias, a reorganização 

do cuidado em forma de Rede de Atenção à Saúde tem sido apontada como a mais adequada 

para garantir a integralidade do cuidado e dos serviços e ações de saúde. Para isso, deve estar 

estruturada em um modelo de atenção à saúde coerente com tais propósitos. 

 No âmbito das doenças crônicas, o modelo que tem sido adotado como o mais 

apropriado denomina-se Modelo de Atenção Crônica (MAC), centrado, prioritariamente, em 

interações produtivas que permitem desenvolver pessoas informadas e empoderadas e equipe 

de saúde preparada e proativa para a obtenção de melhores resultados sanitários e funcionais 

para a população. 

 Como participante dessa equipe de saúde, o enfermeiro assume papel fundamental por 

estar na linha de frente da prática. Isso requer conhecimentos, habilidades e atitudes 

direcionadas para a organização e planejamento de práticas voltadas para o cuidado 

“empoderador”. 

Considerando-se tais aspectos, o processo de estruturação desse subconjunto, no 

sentido de fazê-lo representar um referencial de cuidado na ótica da integralidade para a 

pessoa com diabetes na Atenção Especializada, demandou uma atividade complexa, em que, 

em alguns momentos, enfrentou apreensões, dificuldades e algumas limitações. 

Num primeiro momento, a apreensão foi vivenciada ao perceber que o processo de 

trabalho da Enfermagem do Ambulatório de Endocrinologia do HULW/UFPB, cenário de 

prática selecionado para a utilização desse subconjunto, estava subsidiada numa prática 

desarticulada, não sistematizada, que se contrapunha ao enfoque do subconjunto, o qual foi 

estruturado nas bases empíricas da Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta e no 

Modelo de Atenção Crônica, ambos voltados para uma prática de enfermagem sustentada na 

Sistematização da Assistência de Enfermagem.  

Convém enfatizar que, logo em seguida, essa apreensão foi substituída por esperança, 

tendo em vista que, no novo modelo de gestão do referido hospital, a retomada da SAE, em 

todos os ambientes clínicos, está sendo uma das ações prioritárias da atual Divisão de 
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Enfermagem. Esse processo já foi iniciado com reuniões e discussões sobre a uniformização 

da modelagem dos instrumentos para apoiar as etapas do processo de enfermagem e a adoção 

da CIPE
®

 como terminologia de enfermagem de referência para o cuidado e a documentação 

da prática. 

Num segundo momento, a etapa de identificação de termos e conceitos relevantes para 

a pessoa com diabetes foi um processo de difícil operacionalização por parte do Setor de 

Arquivo Médico e Estatístico do hospital, devido a normas internas de apenas disponibilizar 

cinco prontuários por dia, o que ocasiona uma demanda de dias para efetivar 

quantitativamente a amostra de 134 prontuários. Outros problemas vivenciados foi a ausência 

dos prontuários selecionados no referido setor, no momento da coleta, como também a 

ausência de registros de enfermagem em alguns deles, ocasionando a necessidade de retomar 

novos números de prontuários das listas de atendimento do Ambulatório de Endocrinologia 

no setor de faturamento, além do tempo despendido para digitar todos os registros de 

enfermagem no processo de transcrições desses prontuários, pelo fato de esses registros serem 

feitos de forma manual. Em consequência, o tempo para concretizar essa primeira etapa 

extrapolou o previsto, o que resultou na inviabilização da etapa de definição dos termos 

previamente proposta. 

Em contrapartida, a identificação desses termos e conceitos relevantes para a pessoa 

com diabetes possibilitou a construção do Banco de Termos da Linguagem Especial de 

Enfermagem para a pessoa com diabetes, instrumento terminológico de grande relevância 

para que os exercentes da Enfermagem que assistem essa clientela reconheçam sua própria 

linguagem da prática profissional, além de ter outros benefícios, como uniformizar essa 

linguagem e permitir a composição de enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções 

de enfermagem além dos incluídos nesse subconjunto. 

Outro aspecto observado foi que, dos 343 termos que compuseram o Banco de Termos 

da Linguagem Especial de Enfermagem para a pessoa com diabetes, foi constatado que 213 

constavam na CIPE
®
 Versão 2011, evidenciando a utilização de termos de sistemas de 

classificação na prática de enfermagem. Verificou-se também que os 130 termos não 

constantes poderão subsidiar novas pesquisas de validação para sua posterior inserção nessa 

Classificação.  

Enfatizando-se agora a etapa de construção dos enunciados de diagnósticos, resultados 

e intervenções de enfermagem, ela se destaca como uma das atividades mais complexas e 

desafiantes para a Enfermagem, pelo fato de ser um processo de pensamento e de tomada de 

decisões clínicas em uma perspectiva integral para a prática clínica, em que se exigem do 
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profissional habilidades e competências para identificar situações que demandam atendimento 

de enfermagem na seleção de ações necessárias para esse atendimento, para o alcance de 

resultados de saúde pelos quais a enfermeira é responsável. Esse processo, por sua vez, é 

concluído com a denominação da inferência do profissional sobre a situação identificada, que 

pode ser rotulada pelas terminologias de enfermagem. 

Nesta pesquisa, esse processo foi desencadeado por uma sucessão de etapas, algumas 

marcadas por elementos limitadores, a começar pela construção dos enunciados de 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem que devem refletir as necessidades das 

pessoas com diabetes no cenário da atenção especializada. Como essa construção, nesta 

pesquisa, teve como bases empíricas o banco de termos da linguagem especial de enfermagem 

para a pessoa com diabetes, a CIPE
®
 Versão 2011, a ISO 18.104 e o Modelo de Atenção 

Crônica, ressalta-se que determinadas situações clínicas pertinentes a essa clientela podem 

não ter sido contempladas nesse subconjunto. Convém destacar que os enunciados de 

diagnósticos de enfermagem contemplados não esgotam o domínio dessa prioridade de saúde.  

Um aspecto a ser destacado como reflexos dessa construção refere-se ao mapeamento 

cruzado dos enunciados de diagnósticos de enfermagem construídos e os conceitos existentes 

na CIPE
®

 Versão 2011, os quais evidenciaram que, dos 115 enunciados de diagnósticos 

construídos, 59 (51%) correspondem a conceitos existentes na CIPE
®

 Versão 2011, portanto, 

o uso dessa terminologia é adequado para apoiar o processo de tomada de decisão na 

assistência dessa clientela, como também na possibilidade de contribuir para o seu 

fortalecimento, através de futuras pesquisas que envolvam estudos de validação dos conceitos 

novos identificados. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado nessa etapa, em consonância com a literatura 

de Enfermagem, foi a dificuldade de realizar os processos de validação do conjunto de 

enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem constituintes do 

subconjunto, visto que os modelos metodológicos de validação prevalentes na prática clínica 

de enfermagem têm exigido uma gama de critérios de seleção dos enfermeiros especialistas. 

Nesta pesquisa, essa dificuldade foi refletida desde o momento de seleção desse grupo, que 

implica depender de profissionais com perfil cada vez mais restrito, muitas vezes engajados 

em inúmeras atividades relacionadas ao domínio da clientela selecionada, razão por que não 

dispõe de tempo para participar desses processos de validação e, em que, muitas vezes, essa 

participação não acontece de forma engajada nem reproduz a resposta correspondente ao seu 

perfil profissional, o que, de certa forma, implica o prejuízo da acurácia pretendida, aliado ao 

tempo que é dispendido para concretizar esses processos. 



148 

 

 Diante do exposto, apesar dos fatores limitadores expostos, de certa forma já 

esperados por ser um trabalho metodológico de alta complexidade, considera-se que os 

objetivos propostos foram atendidos, por ter se conseguido estruturar uma proposta de 

Subconjunto Terminológico da CIPE
®
 para a pessoa com diabetes na atenção especializada, 

desempenhando sua função de denominação e desenvolvimento do foco de atenção da prática 

de enfermagem nessa prioridade de saúde. 

 Esse Subconjunto Terminológico da CIPE
®
 para a pessoa com diabetes na atenção 

especializada está inserido no Centro CIPE
®

-PPGENF-UFPB, vinculado ao projeto de 

pesquisa “Subconjuntos Terminológicos da CIPE
® 

para áreas de especialidades clínicas e da 

atenção básica em saúde”. Em consonância com o ciclo de vida da terminologia CIPE
®
, esses 

trabalhos são classificados como atividade desenvolvida no componente “Pesquisa e 

desenvolvimento”. 

 Entre os Catálogos/Subconjuntos da CIPE
® 

já desenvolvidos e em desenvolvimento 

pelo Conselho Internacional de Enfermeiros, não há menção sobre essa prioridade de saúde, o 

que implica a possibilidade de seus desdobramentos na área assistencial, pela utilização do 

Banco de Termos da Linguagem Especial de Enfermagem para a pessoa com diabetes e desse 

subconjunto na operacionalização da SAE nos setores de atendimento a essa clientela; na 

pesquisa, por meio de estudos de elaboração de definição teórica para os termos não 

constantes, estudos de validação dos termos não constantes no banco de termos referido 

anteriormente, estudos de validação clínica dos enunciados de diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem e estruturação de software para informatização da SAE no 

Ambulatório de Endocrinologia, no ensino, por meio da aplicabilidade teórico-prática dos 

alunos da Graduação, durante os estágios práticos, nas atividades da SAE nos setores do 

hospital que atendam a essa clientela. 

 Então, concretizar essa proposta de subconjunto representa uma satisfação alcançada 

como pesquisadora e enfermeira assistencial, no sentido de ter contribuído com a prática de 

enfermagem para essa clientela, favorecendo a evidência dos elementos da prática 

(diagnósticos, resultados e intervenções) e, consequentemente, a visibilidade das 

competências e das atividades da prática do enfermeiro na atenção às doenças crônicas. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Senhor(a),  

 

Esta pesquisa é sobre a estruturação de um SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO 

DA CIPE
®
 PARA PESSOAS COM DIABETES MELLITUS NA ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA, e está sendo desenvolvida por Luciana Gomes Furtado Nogueira, 

aluna do Programa de Pós-graduação em Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde, da 

Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Miriam Lima da 

Nóbrega. O objetivo do estudo é de estruturar uma proposta de Subconjunto Terminológico 

da CIPE
®
 para pessoas com diabetes mellitus na atenção especializada, com base no Modelo 

de Atenção Crônica e a Teoria das Necessidades Humanas Básicas. 

A finalidade deste trabalho é de contribuir com a assistência de enfermagem no Setor 

de Endocrinologia, como também em todos os setores do HULW onde tal clientela seja 

atendida diante dos propósitos que os Catálogos permitem aos enfermeiros integrarem mais 

facilmente a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE
®
) sua prática, 

constituir uma referência de cuidado de fácil acesso, melhorar a documentação dos cuidados 

de enfermagem, promover a segurança e a qualidade dos cuidados de saúde ao fornecer dados 

sistemáticos e recuperáveis acerca dos cuidados de saúde em todo o mundo. 

Solicito a sua colaboração para realizar uma avaliação dos enunciados de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem a comporem o Subconjunto Terminológico referido 

acima, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos 

da área de saúde e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, 

seu nome será mantido em sigilo. Informamos que a pesquisa não oferece riscos previsíveis 

para sua saúde. 

Esclareço que sua participação no estudo é voluntária, portanto, o (a) senhor (a) não é 

obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 

pesquisadora.  

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente de 

que recebi uma cópia desse documento. 
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__________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

__________________________________________ 

Assinatura da testemunha 

 

Contato com a pesquisadora responsável:  

Caso necessite de mais informações sobre o presente estudo, favor ligar para as 

pesquisadoras: 

Luciana Gomes Furtado Nogueira - Telefone: 83 8879-0968 

E-mail:lugofurtado@hotmail.com. 

Maria Miriam Lima da Nóbrega -Telefone: 83 9985-3769.  

Endereço (Setor de Trabalho): Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Centro de 

Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, Campus I – Cidade Universitária – João 

Pessoa – Paraíba.  

Telefone: 83 3216.7109  

Ou  

Comitê de Ética em Pesquisa do HULW/UFPB – Cidade Universitária / Campus I  

Hospital Universitário Lauro Wanderley – 4º andar – Fone: (83) 3216-7302.  

Atenciosamente,  

_________________________________ e ___________________________________  

Assinatura das pesquisadoras responsáveis 
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APÊNDICE B 

INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DOS ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS DE 

ENFERMAGEM DO SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO DA CIPE
®
 PARA PESSOAS COM  

DIABETES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

 

I - Leia atentamente os enunciados dos Diagnósticos/Resultados de enfermagem, construídos a partir 

dos termos extraídos dos registros de enfermagem dos prontuários de pacientes com diabetes 

atendidos no Setor de Endocrinologia do HULW/UFPB tendo como base a CIPE
®
 e marque: 

1. A frequência com que você utiliza esses enunciados na sua prática atual de enfermagem com a 

pessoa com Diabetes, assinalando com um X, na escala apresentada, a forma como os mesmos 

são utilizados: Sempre, Muitas vezes, Algumas vezes, Raramente e Nunca. 

2. Caso não concorde com o enunciado em avaliação, que sugestão você apresenta para o 

mesmo? 

 
                                                                                                                                                         

Nunca 

 

                                                                          Raramente    

                                                       Algumas vezes    2- Caso não concorde com 
esse  enunciado, que 
sugestão você 
 apresenta? 

                                                     Muitas vezes     

1.Marque com um X a frequência com que você                 
Sempre 

     

utiliza esses enunciados na sua prática de enfermagem com 

pacientes diabéticos. 

     

1. Aceitação negativa       

2. Aceitação positiva       

3. Adesão (especificar)       

4. Ansiedade (especificar o grau)       

5. Apetite melhorado       

6. Apetite normal       

7. Apetite prejudicado       

8. Audição melhorada       

9. Audição normal       

10. Audição prejudicada       

11. Autocuidado deficitário (especificar)       

12. Autocuidado eficaz (especificar)       

13. Autoimagem negativa        

14. Autoimagem positiva       

15. Automonitorização da glicemia correta       

16. Automonitorização da glicemia incorreta       

17. Cicatrização diminuída       

18. Cicatrização preservada       

19. Complicação Presente       

20. Compulsão       

21. Conhecimento adequado       

22. Conhecimento sobre a medicação       

23. Conhecimento sobre exercícios       

24. Conhecimento sobre processo patológico (diabetes)       

25. Controle alimentar eficaz       

26. Controle alimentar prejudicado       

27. Controle glicêmico correto       

28. Controle glicêmico incorreto       

29. Deambulação eficaz       

30. Deambulação Prejudicada       

31. Diabetes presente       

32. Dispneia (especificar grau)       

33. Dor (especificar intensidade)       

34. Dor de cabeça (especificar intensidade)        
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Nunca 

 

                                                                          Raramente    

                                                       Algumas vezes    2- Caso não concorde com 
esse  enunciado, que 
sugestão você 
 apresenta? 

                                                     Muitas vezes     

1.Marque com um X a frequência com que você                 
Sempre 

     

utiliza esses enunciados na sua prática de enfermagem com 

pacientes diabéticos. 

     

35. Dor epigástrica (especificar intensidade)       

36. Dor muscular (especificar intensidade)       

37. Dor musculoesquelética (especificar intensidade)        

38. Dor óssea (especificar intensidade)       

39. Dormência (especificar localização)       

40. Edema (especificar o grau e a localização)       

41. Emagrecimento (Emaciação)       

42. Esquecimento       

43. Etilismo       

44. Exercício ausente       

45. Exercício presente       

46. Fadiga       

47. Falta de apetite       

48. Ferida ausente       

49. Ferida presente       

50. Fissura presente       

51. Força diminuída       

52. Força elevada       

53. Fraqueza       

54. Glicose sanguínea diminuída       

55. Glicose sanguínea elevada       

56. Hipertensão presente       

57. Hipertermia       

58. Hipoglicemia       

59. Hipotermia       

60. Indisposição (especificar)       

61. Inflamação       

62. Insônia presente       

63. Irritação digital (especificar localização)       

64. Irritação interdigital (especificar localização)       

65. Lesão (especificar localização)       

66. Lesão de unha       

67. Medo (especificar)       

68. Micose interdigital       

69. Monitorização da glicemia correta       

70. Monitorização da glicemia incorreta       

71. Movimento corporal melhorado       

72. Movimento corporal prejudicado       

73. Negação       

74. Nutrição melhorada       

75. Nutrição normal       

76. Nutrição prejudicada       

77. Obesidade presente       

78. Odontalgia (especificar intensidade)       

79. Orientação Melhorada       

80. Parestesia (especificar localização)       

81. Perda de peso        

82. Peso eficaz       
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Nunca 

 

                                                                          Raramente    

                                                       Algumas vezes    2- Caso não concorde com 
esse  enunciado, que 
sugestão você 
 apresenta? 

                                                     Muitas vezes     

1.Marque com um X a frequência com que você                 
Sempre 

     

utiliza esses enunciados na sua prática de enfermagem com 

pacientes diabéticos. 

     

83. Pressão sanguínea alterada       

84. 84.Pressão sanguínea eficaz       

85. Prurido (especificar localização       

86. Redução do peso       

87. Repouso        

88. Restrição alimentar       

89. Rouquidão       

90. Saúde melhorada       

91. Saúde normal       

92. Saúde prejudicada       

93. Sensibilidade diminuída (especificar localização)       

94. Sensibilidade preservada (especificar localização)       

95. Sistema cardiovascular prejudicado       

96. Sobrepeso       

97. Sono adequado       

98. Sono prejudicado       

99. Sudorese       

100. Suprimento de alimentos baixo       

101. Suprimentos de alimentos normal       

102. Tabagismo       

103. Tontura ausente       

104. Tontura presente       

105. Transgressão da dieta       

106. Tremor       

107. Uso da insulina correto       

108. Uso da insulina incorreto       

109. Uso da medicação correta       

110. Uso da medicação incorreta       

111. Uso de calçado correto       

112. Uso de calçado incorreto       

113. Visão melhorada       

114. Visão normal       

115. Visão prejudicada       
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Senhor(a),  

Esta pesquisa é sobre a estruturação de um SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO 

DA CIPE
®
 PARA PESSOAS COM DIABETES MELLITUS NA ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA e está sendo desenvolvida por Luciana Gomes Furtado Nogueira, 

aluna do Programa de Pós-graduação em Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde, da 

Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Prof.ª. Dr.ª Maria Miriam Lima da 

Nóbrega. O objetivo do estudo é estruturar uma proposta de Subconjunto Terminológico da 

CIPE
®

 para pessoas com Diabetes Mellitus na atenção especializada, com base no Modelo de 

Atenção Crônica e a Teoria das Necessidades Humanas Básicas. 

A finalidade deste trabalho é de contribuir com a assistência de enfermagem no Setor 

de Endocrinologia, como também em todos os setores do HULW onde tal clientela seja 

atendida diante dos propósitos que os Catálogos permitem aos enfermeiros integrarem mais 

facilmente a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE
®
) na sua 

prática, constituir uma referência de cuidado de fácil acesso, melhorar a documentação dos 

cuidados de enfermagem, promover a segurança e a qualidade dos cuidados de saúde ao 

fornecer dados sistemáticos, recuperáveis, acerca dos cuidados de saúde em todo o mundo. 

Solicito a sua colaboração para realizar uma avaliação dos enunciados de intervenções 

de enfermagem que atendem aos diagnósticos de enfermagem validados na etapa anterior, os 

quais irão compor o Subconjunto Terminológico referido acima, como também sua 

autorização para apresentar os resultados desse estudo em eventos da área de saúde e publicar 

em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em 

sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde. 

Esclareço que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) não 

é obrigado(a) fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador (a).  

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente de 

que recebi uma cópia desse documento. 

__________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
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Contato com a pesquisadora responsável:  

Caso necessite de mais informações sobre o presente estudo, favor ligar para as 

pesquisadoras: 

Luciana Gomes Furtado Nogueira - Telefone: 83 8879-0968 

E-mail:lugofurtado@hotmail.com. 

Maria Miriam Lima da Nóbrega - Telefone: 83 9985-3769.  

Endereço (Setor de Trabalho): Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Centro de 

Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, Campus I – Cidade Universitária – João 

Pessoa – Paraíba.  

Telefone: 83 3216.7109  

Ou  

Comitê de Ética em Pesquisa do HULW/UFPB – Cidade Universitária / Campus I  

Hospital Universitário Lauro Wanderley – 4º andar – Fone: (83) 3216-7302.  

Atenciosamente,  

_________________________________ e ___________________________________ 

Assinatura das pesquisadoras responsáveis 
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APÊNDICE D 

INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DOS ENUNCIADOS DE INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

DO SUBCONJUNTO TERMINOLÓGICO DA CIPE
®
 PARA PESSOAS COM DE DIABETES NA 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
 

I - Leia atentamente os enunciados das intervenções de enfermagem construídas para cada diagnóstico de 

enfermagem validados na etapa anterior com IVC ≥ 0.50, organizados de acordo com as Necessidades Humanas 

Básicas e marque: 

A pertinência com que cada intervenção de enfermagem atende ao diagnóstico de enfermagem na sua prática 

atual com a pessoa com diabetes, assinalando com um X, na escala apresentada: 4 (muito pertinente), 3 

(pertinente), 2 (pouco pertinente), 1 (nada pertinente). 
Caso não concorde com o enunciado em avaliação, que sugestão você apresenta para ele? 

 
Diagnóstico de 

enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

Escala de 

pertinência* 
 

*4 (muito pertinente), 3(pertinente), 2 (pouco pertinente), 1 (nada pertinente). 

Necessidades Psicobiológicas – Oxigenação 

1. Dispneia 

(especificar 

grau) 

Orientar cliente/cuidador a acompanhar nível de tolerância a esforços. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Ensinar cliente/cuidador como avaliar padrão respiratório. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar a manter a cabeceira de sua cama elevada. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Instituir medidas de redução no nível de ansiedade. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar movimentos de acordo com a tolerância do cliente. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o repouso na cama no domicílio. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Providenciar equipamento para nebulização no domicílio. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Realizar nebulização de acordo com a prescrição. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Comunicar alterações no padrão respiratório. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Necessidades psicobiológicas – Hidratação 

2. Edema 

(especificar o 

grau e a 

localização) 

Avaliar e registrar a evolução e a localização do edema. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar as condições da pele e a perfusão. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar necessidade de restrição hídrica. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar pressão arterial antes e após a consulta. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Monitorar os resultados laboratoriais (eletrólitos). 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar sobre realização e registro do peso diariamente em jejum no 

domicílio ou na unidade de saúde. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar a manter o registro da ingestão e da eliminação de líquidos. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar a manter a extremidade edemaciada elevada acima do nível do 

coração se possível (exceto se houver contraindicação) 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Ensinar o cliente sobre cuidados com os pés edemaciados. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Explicar necessidade de restrição de sódio na dieta. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Necessidades psicobiológicas – Nutrição 

3. Apetite 

preservado 

Elogiar esforço do cliente em manter a aceitação alimentar. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar a necessidade de mudança de hábitos alimentares. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar cliente à adesão a dieta alimentar. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

4. Apetite 

prejudicado 

Identificar as causas da diminuição do apetite. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Estimular o cliente a controlar situações que desencadeiam a 

diminuição do apetite. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Discutir com o paciente sobre a importância da alimentação saudável. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar ingestão de alimentos conforme necessidades nutricionais e 

preferências alimentares. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar sobre a necessidade de refeições fracionadas de três em três 

horas. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar sobre a importância da dieta alimentar para manutenção do 

controle glicêmico. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  ) 

 

 

Orientar cliente a realizar controle do peso corporal, uma vez por 

semana, em domicílio. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  ) 

 

 

Encaminhar para a avaliação do serviço de Nutrição. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

5. Emagrecimento 

Discutir com o paciente sobre seus hábitos, costumes, fatores culturais 

e hereditários que influenciam o peso. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar a capacidade do cliente de mastigar, engolir e sentir os sabores. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  
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Diagnóstico de 

enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

Escala de 

pertinência* 
 

*4 (muito pertinente), 3(pertinente), 2 (pouco pertinente), 1 (nada pertinente). 

Investigar a perda de peso, quantidade e período. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Estimular a higiene oral antes e depois das refeições. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar sobre a importância da dieta alimentar para o controle 

glicêmico. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar sobre a importância de respeitar o horário da alimentação.  4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Solicitar avaliação do serviço de nutrição. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

6. Nutrição 

preservada 

Averiguar a dieta ingerida pelo cliente. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Estimular a ingestão da dieta. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Estimular padrões/hábitos alimentares saudáveis. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Elogiar esforço do cliente e/ou familiar para prover alimentação 

adequada. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar o cliente e/ou acompanhante quanto à importância da nutrição 

adequada acompanhada pelo nutricionista. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar sobre a necessidade de refeições fracionadas de três em três 

horas. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar sobre o controle e registro do peso diariamente em domicílio 

ou em unidade de saúde. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

7. Nutrição 

prejudicada 

Avaliar as causas da ingestão nutricional prejudicada. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Adequar a dieta ao estilo de vida do cliente e perfil glicêmico. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar ao cliente quanto à importância da nutrição para o controle 

glicêmico. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar quanto à importância de promover um ambiente agradável e 

tranquilo para as refeições. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar sobre hábitos alimentares saudáveis, com refeições 

balanceadas. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador quanto à necessidade de hábitos alimentares 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador sobre as medidas que podem favorecer o 

autocuidado: alimentação. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar o cliente/cuidador sobre os resultados positivos esperados da 

adesão á dieta, a curto, médio e longo prazo na saúde do cliente. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Solicitar avaliação nutricional. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

8. Obesidade 

Auxiliar na adaptação da dieta ao modo de vida e ao nível de atividade.   ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar junto ao cliente o peso corporal. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Investigar possíveis causas da obesidade. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar o cliente a prática de atividade física.  4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar o cliente quanto à adaptação da dieta. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Ensinar o paciente na seleção dos alimentos fora de casa em encontros 

sociais. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Estimular uma meta semanal para perda de peso. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Estimular a autoestima. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Incentivar reeducação alimentar. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente e seus familiares quanto à dieta prescrita de restrição 

alimentar. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar sobre os riscos de complicações do diabetes causados pelo 

excesso de peso. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Solicitar avaliação do serviço de nutrição. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

9. Peso corporal 

adequado 

Incentivar a manutenção da reeducação alimentar. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Incentivar a motivação do cliente na adesão a dieta alimentar e a 

prática de exercício físico. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar quanto os benefícios do seguimento do plano alimentar para 

sua condição clínica. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Estabelecer uma meta mensal para controle do peso. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

10. Sobrepeso 

Avaliar peso corporal junto ao cliente. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Estabelecer junto ao cliente um plano alimentar adequado ao seu estilo 

de vida. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  
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Orientar o cliente quanto às possíveis complicações do diabetes 

causadas pelo excesso de peso. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Incentivar a motivação do cliente para mudar os hábitos alimentares. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar o cliente a prática de atividade física. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Estabelecer uma meta semanal para perda de peso. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Solicitar avaliação do serviço de nutrição. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Necessidades psicobiológicas - Sono e repouso 

11. Insônia 

Identificar no cliente possíveis fatores que possam provocar a insônia. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente sobre os fatores que interferem no sono: uso de 

substâncias estimulantes (nicotina, café, chá preto, refrigerantes, 

salgadinhos tipo snack, entre outros), cochilos prolongados durante o 

dia, estresse psicológico e estímulos ambientais, como temperaturas 

extremas, ventilação deficiente, luminosidade inadequada, ruídos. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente a organizar as atividades diárias de modo a permitir 

períodos de repouso à noite sem interrupções. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente a adotar o hábito de tomar banho morno antes de 

dormir. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente a fazer modificações no ambiente ( diminuir 

iluminação, reduzir ruídos, verificar condições de cama e travesseiro, 

verificar condições de ventilação). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

12. Repouso eficaz 

Orientar o cliente a realizar períodos de repouso após realizar 

atividades de vida diária (alimentar-se, deambular, higienizar-se, vestir-

se, arrumar-se). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Organizar atividades de vida diária de modo a permitir períodos de 

repouso adequados pela manhã e tarde. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Reduzir estímulos ambientais 30 minutos antes e durante os períodos 

de repouso do cliente. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente a tomar banho morno antes do horário do repouso. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Incentivar cliente/cuidador a manter o padrão de repouso. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

13. Sono 

preservado 

Estimular o cliente para manter o padrão de sono adequado. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Incentivar para realização de atividades recreativas e de lazer durante o 

dia, para conseguir relaxar no período noturno. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente a planejar os horários das medicações para 

possibilitar não interromper o sono. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Desencorajar a ingestão de líquidos após as 19 horas. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente quanto ao uso de técnicas de relaxamento. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar sobre posições confortáveis e adequadas ao cliente/cuidador. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

14. Sono 

prejudicado 

Avaliar a causa do padrão do sono alterado. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Solicitar ao cliente/cuidador para avaliar diariamente o padrão do sono 

nos períodos matutino, vespertino e noturno. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente sobre a fisiologia do sono. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar junto ao cliente a energia/disposição do cliente para a 

realização das atividades de vida diária. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Discutir com o cliente e a família as medidas de conforto, técnicas de 

monitoramento do sono e as mudanças no estilo de vida. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente sobre os fatores que interferem no sono: uso de 

substâncias estimulantes (nicotina, café, chá preto, refrigerantes, 

salgadinhos tipo snack, entre outros), cochilos prolongados durante o 

dia, estresse psicológico e estímulos ambientais, como temperaturas 

extremas, ventilação deficiente, luminosidade inadequada, ruídos. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Ensinar ao cliente técnicas de relaxamento. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Necessidades Psicobiológicas - Exercício e atividades físicas 

15. Prática de 

exercício 

irregular 

Orientar sobre o papel da atividade motora na saúde. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente a realizar avaliação clínica e física antes de qualquer 

tipo de exercício físico sistematizado. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar o cliente a realizar atividade física de sua preferência, dentro 

dos limites seguros de acordo com seu tipo de diabetes e sua condição 

de cronicidade. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  
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Pesquisar padrão usual de atividades físicas do cliente. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Investigar nível de energia, fadiga, mal-estar e fraqueza. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar as condições do cliente para realizar as atividades físicas 

propostas. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Elaborar plano de atividades físicas para o cliente dentro do nível de 

tolerância, mediante acordo mútuo. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar a adesão ao regime de exercícios proposto. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

16. Prática de 

exercício 

regular 

Encorajar adesão ao controle da atividade física. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Investigar padrão usual de atividades físicas do cliente. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar o cliente a realizar atividade física de sua preferência, dentro 

dos limites seguros de acordo com seu tipo de diabetes e sua condição 

de cronicidade. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar o cliente a envolver-se nas mudanças de atividades físicas 

conforme a tolerância, dentro dos limites seguros. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente a realizar avaliação clínica e física antes de qualquer 

tipo de exercício físico sistematizado. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar quanto à importância da hidratação adequada antes dos 

exercícios físicos. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar clientes diabéticos tipo 1 quanto a monitorar os níveis 

glicêmicos antes, durante e após a realização do exercício. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar clientes diabéticos tipo 1 quanto aos ajustes da insulinoterapia 

antes dos exercícios físicos. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Estimular clientes com perda de sensibilidade nos pés a realizar 

exercícios do tipo natação, ciclismo, remo e exercícios na posição 

sentada que envolva membros superiores. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar clientes com perda de sensibilidade nos pés a realizar 

exercícios do tipo corrida, caminhada prolongada, esportes com 

impacto e exercícios cíclicos que requerem sustentação do corpo. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

17. Fadiga 

Avaliar satisfação de sono e repouso. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Identificar os fatores que contribuem e desencadeiem a fadiga. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Planejar junto ao cliente períodos de repouso/atividade. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Investigar junto ao cliente os sinais de fadiga. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/família a controlar os esforços nas atividades de vida 

diária. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar repouso no leito no domicílio. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

18. Força 

diminuída 

Investigar causa de hipertonia/hipotonia. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar capacidade do cliente em realizar as atividades de vida diária. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar necessidade de uso de dispositivos auxiliares para 

deambulação. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar a coordenação motora das mãos para movimentos grossos 

(chutar, agarrar) e finos (segurar objeto, amarrar sapato). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cuidador/familiares a auxiliar o cliente nas atividades de vida 

diária. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar o cliente a realizar exercícios conforme a tolerância. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar o progresso do cliente na sua força muscular. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Necessidades psicobiológicas - Cuidado corporal 

19. Déficit de 

Autocuidado 

(especificar) 

Observar noções de higiene do cliente/cuidador. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Investigar condições de higiene da família no ambiente domiciliar. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar a habilidade e capacidade de autocuidado. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Estimular o autocuidado de acordo com a capacidade do paciente. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Oferecer uma rotina de atividades de autocuidado. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/família da importância de estimular o autocuidado. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Capacitar cuidador/família para realização dos cuidados. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente quanto aos cuidados higiênicos dos membros 

inferiores, especialmente dos pés. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar sobre cuidados de higiene e cuidados gerais. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Adequar procedimentos de higiene às condições financeiras do cliente. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  
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20. Autocuidado 

eficaz 

(especificar) 

Encorajar cliente/cuidador para continuar executando a rotina de 

atividades de autocuidado. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar autocuidado do cuidador/família. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar o estado de higiene do cliente. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar a habilidade e capacidade de autocuidado. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Necessidades psicobiológicas - Integridade cutaneomucosa/Integridade física 

21. Integridade da 

pele preservada 

Orientar o cliente/cuidador a utilizar hidratante a base de óleos vegetais 

e essenciais, exceto nas áreas de atrito. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador a usar sabonete neutro líquido glicerinado. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente quanto a tomar banho com água morna em ducha. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente a usar dentifrícios e enxaguantes bucais não 

alcóolicos. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador a escovar os dentes com escovas de cerdas 

macias. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador a inspecionar a pele diariamente. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador a utilizar cosmecêutico (substância que tem 

propriedades tanto dos cosméticos como dos medicamentos, por 

exemplo: shampoos, creme, sabonetes): não cosmedogênicos (que não 

causem erupção ou obstrução dos poros) e/ou alergênico. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador a usar vestuários, calçados e adereços 

pessoais com fibras naturais à base de algodão não sintéticos e 

confortáveis. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador a controlar glicemia, taxas de 

colesterol/triglicerídeos, pressão arterial, peso, fumo, álcool e ingestão 

hídrica. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

22. Integridade da 

pele prejudicada 

Avaliar a região afetada, quanto aspecto, coloração, tecido cicatricial, 

secreção e odor. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar ferimento para tomada de decisão em relação ao curativo. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Monitorar a cor, temperatura, o edema, a umidade e a aparência da pele 

circunvizinha. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador sobre limpeza e curativo de feridas. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador sobre o autocuidado com o ferimento. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador sobre a necessidade de continuidade do 

acompanhamento do curativo. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador para cortar a unha. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Decidir conduta medicamentosa em caso de curativo de acordo com a 

situação socioeconômica do paciente. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encaminhar para fazer curativo em outra Unidade de Saúde. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Fornecer material para realização do curativo em domicílio. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

No caso de ferida decorrente de insulinoterapia: 

Orientar o cliente/cuidador a usar sistema de rodízio, de forma 

sistemática, nos locais de aplicação de insulina dentro de uma mesma 

região anatômica. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador a palpar o local da injeção em busca de 

edema, grânulos ou sensibilidade; evitar áreas com cicatrizes, 

hematomas, escoriações. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador a administrar a injeção usando técnica 

asséptica. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador a respeito da técnica da injeção. 

Avaliar ferida em retorno do paciente. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

23. Ferida 

(especificar 

localização) 

Descrever as características da úlcera (tamanho, profundidade, estágio 

I-IV, localização, granulação, tecido desvitalizado, epitelização). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar ferimento para tomada de decisão em relação ao curativo. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Monitorar a cor, temperatura, o edema, a umidade e a aparência da pele 

circunvizinha. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Decidir sobre conduta necessária para a realização de curativo. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  
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Encaminhar cliente para fazer curativo em unidade específica no 

hospital.  

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Intervenções específicas para úlcera diabética nos MMII: 

Orientar o cliente quanto à importância do controle glicêmico para o 

reparo tecidual. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Investigar a presença de Mal Perfurante Plantar (MPP). 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar estratégias para aliviar o apoio e a pressão sobre a úlcera, 

como: uso de sandálias e sapatos terapêuticos, emprego de muletas ou 

palmilhas confeccionadas sob medida. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar o membro homólogo ao membro afetado quanto ao surgimento 

de novas lesões. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar corte das unhas e orientar o cliente a usar corte reto. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Realizar avaliação vascular para classificar a úlcera em isquêmicas, 

neuropáticas e neuroisquêmicas. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente a manter o membro em repouso na presença de 

edema. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Prescrever limpeza diária da úlcera com soro fisiológico e seu 

desbridamento por profissional capacitado. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Prescrever a utilização de coberturas com prata para úlceras com sinais 

de infecção. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encaminhar cliente para realização de desbridamento e curativo para 

unidades específicas no atendimento de feridas diabéticas. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente a se envolver e acompanhar o tratamento. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Proporcionar esclarecimento gradual e constante aos familiares 

envolvidos com o cuidado do cliente.  

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

24. Risco de pé 

diabético 

Orientar cliente/cuidador a realizar inspeção diária dos pés, incluindo 

áreas entre os dedos; 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador quanto a lavagem regular dos pés com 

secagem cuidadosa, principalmente entre os dedos. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a não utilizar água com temperatura superior 

a 37ºC. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador quanto ao uso de calçados confortáveis e 

meias, confeccionados com fios naturais e sem costuras ou saliências. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a examinar cuidadosamente o interior dos 

calçados antes de calçá-los. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a não usar produtos abrasivos ou adesivos 

sobre a pele. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a massagear a pele com cremes ou óleos, 

evitando a área entre os dedos. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a cortar as unhas de forma reta e lixar 

suavemente a superfície superior com lixa de papel. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar cliente/cuidador sobre a importância do exame dos pés por 

profissionais da saúde anualmente. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador que na presença de neuropatia e/ou isquemia 

com deformidades nos pés, procurar serviços para confecção de 

calçado terapêutico. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

25. Prurido 

(especificar 

localização) 

Identificar a causa do prurido. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Examinar a integridade da pele. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador quanto a higiene corporal e da área afetada. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a manter as unhas cortadas e não coçar a pele. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador quanto a aplicação de cremes e loções quando 

adequado. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a aplicar compressas frias para aliviar a 

irritação. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

26. Cicatrização 

diminuída 

Orientar o cliente a manter os níveis glicêmicos dentro dos parâmetros 

normais. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  
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Programar estratégias para eliminar presença de infecção na ferida: 

Investigar sinais de infecção na ferida; Realizar coleta de material para 

cultura de secreção da ferida; Solicitar avaliação médica para 

instalação de antibioticoterapia na presença de infecção; Avaliar 

necessidade de desbridamento da ferida; Encaminhar cliente para 

realização de desbridamento, se presença de tecidos desvitalizados. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador quanto à importância de uma alimentação 

adequada no processo de reparação tecidual. 

Acompanhar a evolução da cicatrização do ferimento em retorno do 

cliente. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

27. Cicatrização 

eficaz 

Acompanhar a evolução da cicatrização do ferimento em retorno do 

cliente. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Incentivar o cliente a manter o controle glicêmico dentro dos 

parâmetros normais. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Reforçar orientações quanto os cuidados com o ferimento. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Reforçar orientações sobre a necessidade de continuidade do 

acompanhamento do curativo. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Necessidades psicobiológicas - Regulação: térmica, hormonal, neurológica, hidrossalina, eletrolítica, 

imunológica, crescimento celular, vascular 

28. Hipertermia 

Orientar cliente/cuidador a monitorar temperatura corporal. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a realizar curva térmica registrando as 

temperaturas de quatro em quatro horas, ao longo do dia. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador quanto à aplicação de compressas frias nas 

regiões frontal, axilar e inguinal, sempre que a temperatura alcançar 38 

graus. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador banho com água fria. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Ensinar cliente/cuidador quando deve utilizar a medicação prescrita 

para a febre. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  ) 

Orientar cliente/cuidador a avaliar resposta à medicação. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar cliente a ingestão de líquidos. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Investigar a causa da hipertermia. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

29. Hipotermia 

Orientar cliente/cuidador a monitorar temperatura corporal. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cuidador/familiar a manter o cliente aquecido com cobertores. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador banho com água morna. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a monitorar presença de cianose. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a monitorar o nível de consciência. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Investigar sinais de infecção. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

30. Hiperglicemia 

Identificar a possível causa da hiperglicemia. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar a adesão ao regime dietético e de exercícios físicos. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar o automonitoramento dos níveis de glicose no sangue. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a iniciar a terapia insulínica de acordo com os 

esquemas prescritos. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador quanto ao monitoramento frequente da 

glicemia capilar (a cada 4 a 6 horas). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a monitorizar os sinais vitais. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a monitorar alterações do estado neurológico, 

como: redução do nível de consciência, incontinência urinária, vômitos 

persistentes, alterações pupilares, bradicardia e parada respiratória. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a procurar atendimento médico no caso de 

manutenção da hiperglicemia. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

31. Hipoglicemia 

Avaliar conhecimento do cliente sobre o esquema terapêutico dos 

fármacos em uso e o tempo de ação de cada medicação. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Esclarecer o cliente sobre o impacto do alimento, exercício, outros 

fármacos e do álcool no diabetes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Esclarecer sobre os sintomas da hipoglicemia e investigar sobre os 

sintomas individuais. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  
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Ensinar ao cliente como proceder em casos de valores baixos de 

glicose sanguínea. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar quanto à importância de estabelecer um planejamento diário 

das refeições, fazendo um fracionamento alimentar. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente a verificar a glicemia capilar antes de desempenhar 

tarefas diárias importantes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente a procurar serviço de saúde no caso de histórico de 

hipoglicemia recorrente para identificação das causas e ajuste do 

regime terapêutico.  

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Investigar junto ao cliente sobre a adoção de plano de exercício físico e 

adequação da dose de insulina. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

32. Memória 

prejudicada 

Orientar cuidador/família a evitar frustrar o cliente com perguntas que 

ele não possa responder. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cuidador/família a informar o cliente sobre pessoas, tempo e 

local, na medida das necessidades. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cuidador/família a manter o cliente orientado no tempo e no 

espaço (proporcionar relógio, calendário, espelho, etc.) 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Ensinar cuidador/família no planejamento de atividades lúdicas que 

promovam a memória do cliente. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cuidador/família a estimular a memória, repetindo o último 

pensamento que o cliente expressou. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

33. Hipertensão 

Orientar cliente/cuidador para estabelecer padrão de níveis tensoriais 

(horário, posição de verificação e condições). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a monitorar a pressão arterial frequentemente. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador sobre modificações de risco (parar de fumar, 

dieta e exercícios) conforme apropriado. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador quanto ao uso contínuo de medicamentos 

anti-hipertensivos. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador sobre a importância da comunicação a 

qualquer desconforto torácico. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador dieta hipossódica e hipoproteica. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

34. Pressão 

sanguínea 

alterada 

Acompanhar a evolução de dados do cliente: pressão arterial  4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Monitorar a pressão arterial frequentemente. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Atentar para queixas de tonturas. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador medidas de prevenção do aumento da pressão 

arterial. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Necessidades psicobiológicas – Locomoção 

35. Deambulação 

eficaz 

Avaliar a capacidade do cliente para deambular. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente sobre o papel da atividade motora na saúde. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar o cliente para deambulação independente, dentro de limites 

seguros. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar adesão ao controle de atividade física. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

36. Deambulação 

prejudicada 

Orientar cuidador a monitorar marcha, equilíbrio e fadiga do cliente 

durante a deambulação. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cuidador a acompanhar o cliente durante a deambulação. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador sobre técnicas seguras de deambulação. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cuidador a avaliar necessidade de uso de dispositivos 

auxiliares para deambulação. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a usar calçado que facilite o andar e previna 

lesões. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Estimular cliente a deambulação com frequência progressiva. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar o progresso do cliente na sua deambulação, no retorno a 

consulta. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Necessidades psicobiológicas - Percepção: olfatória, visual, auditiva, tátil, gustativa, dolorosa 

37. Visão 

normal 

Avaliar a acuidade visual do cliente a cada retorno. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente quanto à importância de manter os níveis glicêmicos 

dentro dos parâmetros normais, para se evitar complicações 

relacionadas à visão. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  
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Orientar cliente a realizar periodicamente o exame de fundo do olho 

para prevenção de complicações, como a retinopatia diabética, 

glaucoma, catarata e cegueira. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar cliente a adesão do regime terapêutico. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

38. Visão 

prejudicada 

Avaliar a acuidade visual, pedindo que o cliente leia material 

apresentado. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Investigar as causas da redução visual. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encaminhar cliente para consulta especializada com oftalmologista. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cuidador/familiar a prover adequada iluminação no ambiente 

para o desempenho das atividades da vida diária. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cuidador/familiar a propiciar um ambiente seguro, 

modificando mobílias, facilitando sua movimentação a fim de evitar 

lesões e quedas. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Permitir que o cliente expressasse sentimentos a respeito da perda da 

visão, com seu impacto sobre seu estilo de vida. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Prover informações ao cliente sobre a redução visual. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

39. Audição 

normal 

Avaliar a acuidade auditiva. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a comunicar alterações na acuidade auditiva. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador quanto à higiene correta do ouvido. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a não introduzir materiais pontiagudos no 

ouvido, como chaves, cabos de pentes, devido ao risco de perfuração 

do tímpano. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

40. Audição 

prejudicada 

Avaliar se faixa etária se condiz com a redução auditiva. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encaminhar cliente para exame auditivo. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Explicar de forma concisa e explicita a respeito do tratamento e 

procedimento. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Estimular uso de aparelho auditivo, se indicado. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cuidador/família maneiras alternativas de comunicação com o 

cliente, como: gestos, palavras escritas, sinais ou leitura labial. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cuidador/familiar a falar com clareza e em voz alta ao mesmo 

tempo em que olha para o cliente, evitando baixar a voz no final da 

frase. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Ensinar cuidador/familiar a usar técnicas de feedback para ter certeza 

de que o cliente escutou e entendeu. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

41. Sensibilidade 

diminuída 

(especificar 

localização) 

Realizar avaliação do membro afetado a partir de testes de 

sensibilidade. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encaminhar para profissional especializado em avaliação vascular, se 

necessário. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente a evitar realizar atividades que tragam risco de lesão, 

como: cozinhar, cortar, passar roupa, etc. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente quanto à importância de adesão ao regime terapêutico 

para manutenção dos níveis glicêmicos dentro dos parâmetros normais 

e minimização das complicações decorrentes do diabetes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Intervenções específicas para sensibilidade diminuída nos pés: 

Realizar avaliação clínica dos pés a cada retorno, que inclui: inspeção e 

palpação da pele (coloração e temperatura), unhas, do subcutâneo, e da 

estrutura dos pés, a palpação dos pulsos arteriais tibiais posteriores e 

pedioso e a avaliação da sensibilidade protetora plantar. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Classificar o cliente na categoria de risco para amputações. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Realizar avaliação vascular periférica, investigando presença de 

claudicação intermitente, dor ao repouso ou durante a noite; 

espessamento de unhas, pele atrofiada, fria e reluzente, etc. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encaminhar cliente para avaliação do cirurgião vascular na presença de 

alterações vasculares periféricas. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar presença de deformidades nos pés. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar cliente/cuidador sobre os efeitos do diabetes nos pés. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  
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Informar cliente/cuidador com alterações nos pés sobre ajustes quanto 

o tipo de sapato, tipo de atividade física, uso de dispositivos auxiliares 

para deambulação (muletas, andadores, cadeiras de rodas). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

42. Sensibilidade 

preservada 

(especificar 

localização) 

Realizar avaliação e monitoramento regular. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente a comunicar alterações de sensibilidade. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente quanto à importância de adesão ao regime terapêutico 

para manutenção dos níveis glicêmicos dentro dos parâmetros normais 

e minimização das complicações decorrentes do diabetes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Realizar avaliação e monitoramento regular dos pés. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar cliente a manter adesão ao programa de atividade física com 

utilização de sapatos adequados. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Reforçar orientações sobre cuidados de higiene com os pés. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente a comunicar alterações de sensibilidade e surgimento 

de qualquer tipo de lesão (micoses, calos, úlceras). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

43. Dor (especificar 

intensidade e 

localização) 

Avaliar as características da dor, incluindo local, início, duração, 

frequência, qualidade, intensidade e fatores precipitantes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador sobre a dor, suas causas e tempo de duração, 

quando apropriado. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a reduzir ou eliminar os fatores que 

precipitem ou aumentem a experiência de dor. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Ensinar cuidador o uso de técnicas não farmacológicas (relaxamento, 

aplicação de compressas frias e quentes, aplicação de massagem) antes, 

após e se possível durante a atividade dolorosa. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a monitorar resposta aos analgésicos. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a favorecer repouso/sono adequados para o 

alívio da dor. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar o cliente a monitorar a própria dor e a interferir 

adequadamente.  

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

44. Dor de cabeça 

(especificar 

intensidade) 

Avaliar as características da dor, incluindo início, duração, frequência, 

qualidade, intensidade e fatores precipitantes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a controlar os fatores ambientais capazes de 

influenciar a resposta do cliente ao desconforto. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a monitorar resposta aos analgésicos. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a favorecer repouso/sono adequados para o 

alívio da dor. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Investigar a relação da dor com possíveis reações adversas dos 

antidiabéticos orais em uso. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar o cliente a monitorar a própria dor e a interferir 

adequadamente. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

45. Dor epigástrica 

(especificar 

intensidade) 

Avaliar as características da dor, incluindo início, duração, frequência, 

qualidade, intensidade e fatores precipitantes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Investigar a ingestão e a aceitação alimentar. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Investigar a relação da dor com possíveis reações adversas dos 

antidiabéticos orais em uso. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a monitorar resposta aos analgésicos. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar o cliente a monitorar a própria dor e a interferir 

adequadamente. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

46. Dor muscular 

(especificar 

intensidade) 

Avaliar as características da dor, incluindo início, duração, frequência, 

qualidade, intensidade e fatores precipitantes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar o cliente sobre a dor, suas causas e tempo de duração, quando 

apropriado. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar capacidade do cliente em desenvolver as atividades de vida 

diária. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente a realizar atividades de acordo com sua tolerância. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente quanto ao repouso, para não estimular contrações 

musculares. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Aplicar compressa quente no local. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  
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Orientar cliente/cuidador a monitorar resposta aos analgésicos. 

Encorajar o cliente a monitorar a própria dor e a interferir 

adequadamente. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

47. Dor 

musculoesquelétic

a (especificar 

intensidade) 

Avaliar as características da dor, incluindo início, duração, frequência, 

qualidade, intensidade e fatores precipitantes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar o cliente sobre a dor, suas causas e tempo de duração, quando 

apropriado. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar capacidade do cliente em desenvolver as atividades de vida 

diária. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente a realizar atividades de acordo com sua tolerância. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente quanto ao repouso, para não estimular contrações 

musculares e articulares. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Aplicar compressa quente no local. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador a monitorar resposta aos analgésicos. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar o cliente a monitorar a própria dor e a interferir 

adequadamente. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Necessidades psicobiológicas – Segurança física, meio ambiente, abrigo 

48. Uso de 

álcool 

Investigar junto ao cliente/cuidador sobre o padrão de uso de álcool. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar ao cliente sobre os riscos de complicações do diabetes 

decorrentes do uso abusivo de álcool. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar que o uso do álcool associado aos antidiabéticos orais pode 

ocasionar hipoglicemia grave. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Desestimular o cliente quanto ao uso de álcool. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

49. Uso de 

tabaco 

Investigar junto ao cliente/cuidador sobre o padrão de uso de tabaco. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar ao cliente sobre os riscos de complicações do diabetes 

decorrentes do uso abusivo de tabaco (doenças cardiovasculares). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar ao cliente que o uso do tabaco dificulta a ação da insulina. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Desestimular o cliente quanto ao uso de tabaco. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Necessidades Psicobiológicas – Terapêutica 

50. Adesão ao 

tratamento do 

diabetes 

Estabelecer uma aliança terapêutica com o cliente. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Estabelecer junto ao cliente um plano terapêutico realista com seu 

contexto e possível de ser alcançado a partir das suas habilidades.  

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Prestar informações claras e concisas a ponto do cliente 

conscientemente reconhecer sua condição de vulnerabilidade à doença, 

ponderando o custo de aderir ao tratamento (financeiro, de tempo, 

desconforto, inconveniência, entre outros) contra o potencial custo de 

riscos à saúde por não aderir. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Estimular os familiares a assumirem alto nível de coesão e organização 

familiar, poucos conflitos e boa comunicação em relação ao plano 

terapêutico do cliente. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Adotar no atendimento ao cliente um ótimo padrão de comunicação, 

assumindo uma postura de profissional que demonstra preocupação e 

empatia do mesmo com a pessoa. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Instrumentalizar a família/cuidadores a promover apoio informacional 

(seguimento de dietas) e apoio instrumental (auxílio na administração 

de insulina). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Oferecer apoio social por meio do contato telefônico frequente e 

regular, reforçando as orientações (dieta, medicamentos, 

automonitorização glicêmica e perda de peso), se possível. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Tomar providências cabíveis e possíveis para casos de dificuldades 

financeiras para aquisição dos medicamentos e dietas especiais e 

problemas de transporte no acesso aos serviços de saúde. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Utilizar estratégias educativas promotoras de mudanças 

comportamentais de autocuidado, incluindo a informação, a educação e 

a comunicação interpessoal (profissional/indivíduo) adaptada aos 

objetivos, ao contexto sociocultural e ao estilo de vida do cliente. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Utilizar medidas diretas (análise bioquímica) e indiretas (entrevista) 

para mensurar a adesão ao plano terapêutico. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  
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51. Automonitoriza-

ção da glicemia 

correta 

Rever junto ao cliente aspectos técnicos do procedimento de 

automonitorização da glicemia. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Supervisionar cliente em consulta quanto ao procedimento de 

automonitorização da glicemia. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Analisar o perfil da glicemia comparado às consultas anteriores. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Discutir junto ao cliente sobre a importância do controle do nível 

glicêmico nos parâmetros de normalidade. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

52. Automonitoriza-

ção da glicemia 

incorreta 

Encorajar o cliente a desenvolver habilidades no uso do glicosímetro. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Solicitar ao cliente a presença de familiar de convívio do cliente  a 

participar das consultas de enfermagem para adquirir conhecimento 

sobre o procedimento. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Ensinar o cliente os aspectos técnicos relacionados ao glicosímetro, tais 

como: características específicas do medidor escolhido, limpeza do 

aparelho, calibração, ajuste de data e hora, estocagem das tiras 

reagentes, uso da solução controle, validade do frasco aberto. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Ensinar o cliente os aspectos quanto à técnica de punção, tais como: 

higienização do local, local da punção, amostra de sangue e descarte do 

material. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente quanto à frequência dos testes e as metas de 

glicemias. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Ensinar o cliente a confeccionar um perfil da glicemia por meio de um 

diário de glicemia ou por download dos resultados em computadores. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Solicitar ao cliente execução da técnica de automonitorização da 

glicemia abordando todas as informações recebidas. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Necessidades psicossociais – Segurança emocional 

53. Ansiedade 

(especificar 

tipo e grau) 

Estabelecer um processo de empatia com o cliente. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Escutar o relato das preocupações do cliente. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Identificar junto ao cliente dificuldades enfrentadas na aceitação do 

diabetes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Identificar junto ao cliente a causa da ansiedade. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar o conhecimento e as expectativas do cliente quanto às 

alterações decorrentes do diabetes no seu estilo de vida. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Oferecer informações claras e concisas sobre o diabetes, seu 

tratamento, mudanças comportamentais necessárias e suas 

complicações. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Promover confiança do cliente no atendimento prestado. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

54. Medo 

(especificar) 

Verificar junto ao cliente/cuidador os fatores causadores do medo.  4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encorajar cliente a verbalizar sentimentos, percepções e medos. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Apoiar o cliente na resolução de suas dúvidas em relação ao 

atendimento recebido. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Esclarecer dúvidas acerca do conhecimento sobre o diabetes. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Incentivar cliente/cuidador a participar de grupos de apoio. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

55. Negação do 

diabetes 

Reconhecer os diferentes momentos vivenciados pelo cliente ao 

receber o diagnóstico de pessoa com diabetes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Ensinar ao cliente as informações básicas sobre o diabetes. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Solicitar aos familiares do cliente a oferecerem apoio nesse momento 

de crise. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Motivar o cliente para o aprendizado do controle do diabetes. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Conhecer as estratégias de enfrentamento do cliente para apoiar o 

processo educativo. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Adotar abordagens educativas para o desenvolvimento de novas 

maneiras de enfrentamento da situação vigente. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Necessidades Psicossociais - Aprendizagem (educação à saúde) 

56. Conhecimento 

adequado sobre 

a medicação 

Determinar o nível de conhecimento do cliente/cuidado. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Revisar junto ao cliente/cuidador o regime medicamentoso. 

Informar ao cliente/cuidador sobre seus direitos quanto a aquisição de 

glicosímetro, fitas e medicações. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar cliente/cuidador sobre onde pegar medicação. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Reforçar junto ao cliente sobre a importância de sua participação no 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  
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 controle glicêmico para reduzir as complicações agudas e crônicas e 

melhorar a qualidade de vida. 

  

57. Conhecimento 

inadequado sobre a 

medicação 

Avaliar capacidade de aprendizagem do cliente/cuidador. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar barreiras para a adesão ao tratamento medicamentoso. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Adaptar orientações segundo o grau de compreensão. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar o cliente/cuidador sobre a ação e efetividade dos 

medicamentos em uso. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Alertar cliente/cuidador para as possíveis alterações que possam 

ocorrer na vigência do tratamento. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Ensinar cliente/cuidador como proceder nos casos de alterações 

glicêmicas sempre visando adesão a terapia. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cliente/cuidador sobre a realização dos exames laboratoriais 

priorizando os testes de funções hepáticas e renais, glicemia de jejum e 

hemoglobina glicada. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar que alterações nos exames laboratoriais podem contraindicar 

o uso de alguns antidiabéticos orais. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar possíveis reações adversas dos antidiabéticos orais de acordo 

com sua classe terapêutica: indução de hipoglicemia, desconforto 

gastrintestinal, ganho ponderal por retenção hídrica, risco de gravidez 

por estímulo da ovulação entre outros. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Ensinar ao cliente/cuidador sobre insulinoterapia, abordando os 

seguintes aspectos: tipos de insulina, apresentações, conservação, via 

de aplicação, velocidade de absorção, lipodistrofia, rodízio de 

aplicação, dispositivos para aplicação (seringas e canetas), técnica de 

preparo e aplicação. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Supervisionar cliente/cuidador quanto à técnica de preparo e aplicação 

da insulina.  

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Conscientizar cliente da importância de sua participação no controle 

glicêmico para reduzir as complicações agudas e crônicas e melhorar a 

qualidade de vida. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

58. Conhecimento 

adequado sobre 

exercícios 

Determinar o nível de conhecimento do cliente/cuidado. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Reforçar adesão ao plano de exercícios proposto. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Avaliar junto ao cliente efeitos da prática de exercícios (melhora do 

perfil glicêmico, redução do peso, melhora da sensibilidade). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Investigar junto ao cliente/cuidador possíveis eventos agudos na prática 

de exercícios físicos, como: hipoglicemia e eventos cardiovasculares. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Reforçar junto ao cliente/cuidador sobre os benefícios da atividade 

física regular e sua contribuição para minimização das complicações 

agudas e crônicas do diabetes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

59. Conhecimento 

inadequado 

sobre exercícios 

Avaliar capacidade de aprendizagem. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar o cliente/cuidador sobre os benefícios da atividade física 

regular e sua contribuição para minimização das complicações agudas 

e crônicas do diabetes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encaminhar cliente para um educador físico avaliar o melhor tipo de 

atividade física com o tipo de diabetes e sua condição clínica e física. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Ensinar cliente/cuidador a evitar calosidades e deformidades com a 

escolha adequada dos sapatos e cuidados gerais. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Ensinar cliente o uso apropriado de muletas, andadores, bengala, 

prótese. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Esclarecer as adaptações do esquema terapêutico na prática de 

atividade física. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Encaminhar cliente para orientação dietética adequada a prática de 

atividade física. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar sobre a importância de hidratação antes das atividades físicas. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Alertar para clientes diabéticos tipo 1 quanto a importância de 

monitorização da glicemia antes, durante e após a atividade física. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  
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60. Conhecimento 

adequado sobre 

o diabetes 

Avaliar a adesão às mudanças comportamentais de autocuidado 

recomendadas ao cliente com diabetes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Incentivar o cliente/cuidador a participar de grupos de apoio de pessoas 

com diabetes para fortalecer os conhecimentos e experiências. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Reforçar os conhecimentos do cliente/cuidador sobre o diabetes. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

61. Conhecimento 

inadequado 

sobre o diabetes 

Avaliar capacidade de aprendizagem do cliente/cuidador. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Investigar junto ao cliente/cuidador limitações cognitivas, 

interpretações errôneas de informações acerca dos sinais e sintomas do 

diabetes, falta de familiares com recursos e falta de interesse em 

aprender. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que 

aborde o diabetes (fisiopatologia e complicações). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que 

aborde os medicamentos em uso (indicação, doses, horários e efeitos 

colaterais). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que 

aborde a alimentação (orientação para uma dieta balanceada). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que 

aborde as atividades físicas (tipo de exercício, duração, benefícios, 

contraindicações e atuação em hipoglicemias). 

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que 

aborde o controle de hábitos não saudáveis (fumo, bebida alcoólica, 

sedentarismo). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que 

aborde a hipoglicemia (sinais, prevenção e tratamento), o 

automonitoramento da glicemia capilar (frequência, horários, 

interpretação dos resultados) e insulina (tipos, mecanismo de ação, 

conservação e transporte, manipulação, doses, rodízio e locais de 

aplicação, técnica asséptica/aplicação). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Desenvolver junto ao cliente/cuidador um processo educativo que 

aborde os cuidados com os pés (calçados, exame periódico, corte das 

unhas, perda de sensibilidade, presença de dormência, formigamento, 

micoses interdigitais, ferimentos e ressecamento da pele). 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Adotar nos processos educativos a abordagem educacional de 

empoderamento, conferido aos clientes e familiares autonomia e 

responsabilidade compartilhada com a equipe de saúde. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Necessidades psicossociais - Orientação no tempo e no espaço 

62. Orientação no 

tempo e espaço 

preservada 

Avaliar em consultas de retorno o nível de orientação do cliente. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar ao cliente/cuidador a estabelecer uma rotina diária consistente 

com as novas mudanças de hábitos necessárias com o plano terapêutico 

proposto pela equipe de saúde.  

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

63. Orientação no 

tempo e espaço 

prejudicada 

Avaliar nível de orientação do cliente no tempo e espaço. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cuidador/familiar a fornecer com frequência informações 

básicas (lugar, tempo e data) quando necessário. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cuidador/família a evitar a frustração do cliente com perguntas 

que ele não possa responder. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Solicitar a colaboração do cliente/familiar para auxiliar o cliente nas 

suas atividades de autocuidado. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar ao cuidador/cliente para avaliar a capacidade do cliente em 

assumir a responsabilidade de administração dos medicamentos. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Orientar cuidador/familiar a estabelecer uma rotina diária consistente 

com as novas mudanças de hábitos necessárias com o plano terapêutico 

proposto pela equipe de saúde. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Necessidades Psicossociais – Autoestima, autoconfiança, autorrespeito, atenção, autoimagem 

64. Aceitação do 

diabetes 

Discutir com o cliente a maneira como ele convive com o diabetes, 

abordando suas possibilidades, limites e apoio recebido. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  
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Selecionar junto ao cliente os recursos para o tratamento do diabetes 

que lhe possibilitam um maior bem estar, os quais devem ser mais 

próximos de seus hábitos e rotinas. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Incentivar o cliente a participar de grupos de convivência para 

estabelecer redes sociais com grupos de pessoas com diabetes 

ajudando-o a conviver melhor com sua doença. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Incentivar a família a promover ao cliente apoio emocional, prático, 

material e /ou financeiro, e o aconselhamento na medida do possível. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Proporcionar educação em saúde como um ato de compartilhamento de 

experiências entre educador e educando, vivenciando, na prática, a 

busca conjunta de soluções para as questões a serem enfrentadas pelo 

cliente. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Proporcionar ao cliente a construção do conhecimento para 

compreensão das mudanças necessárias no seu cotidiano para o 

gerenciamento do diabetes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

65. Autoimagem 

negativa 

Identificar junto ao cliente fatores que interferem na autoimagem. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Identificar nível de aceitação do diabetes. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Incentivar o cliente a participar de grupos de apoio terapêutico. 4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Proporcionar na consulta de enfermagem um espaço de orientações e 

diálogo de maneira consistente a favorecer um viver melhor com o 

diabetes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Esclarecer junto ao paciente as alterações físicas previsíveis, no caso de 

necessidade de amputações. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Reforçar junto ao cliente informações sobre comportamentos de 

autocuidado e sua implicação direta na sua qualidade de vida. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Incentivar o cliente a manter-se produtivo e ativo, negociando ações no 

seu cotidiano que possibilitem um viver melhor com o diabetes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

66. Autoimagem 

positiva 

Estimular o cliente quanto à importância de sua participação em grupos 

de apoio terapêutico, para compartilhar saberes e experiências na 

construção de um viver mais saudável com  diabetes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Desenvolver processo educativo em que o cliente possa se expressar e 

construir novas maneiras de lidar com o diabetes. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

Informar ao cliente sobre os riscos de complicações do diabetes 

decorrentes do uso abusivo de álcool. 

4(  ) 3(   )  2(  )  1(  )  

 

 

Dados sóciodemograficos 

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: (  ) Especialista       (  ) Mestre     (  ) Doutor 

 

Anos de experiência profissional: 

(  ) 1 a 5 anos  (  ) 6 a 10 anos   (  ) 11 a 15 anos  (  ) 16 a 20 anos 

(  ) 21 a 25 anos                        (  ) Mais de 25 anos 

 

Anos de experiência na assistência de pessoas com diabetes: 

(  ) 1 a 5 anos  (  ) 6 a 10 anos  (  ) 11 a 15 anos  (  ) 16 a 20 anos 

(  ) 21 a 25 anos                        (  ) Mais de 25 anos 
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APÊNDICE E 

BANCO DE TERMOS DA LINGUAGEM ESPECIAL DE ENFERMAGEM PARA A 

PESSOA COM DIABETES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO HULW/UFPB 

 

 

Eixo Termos relacionados à prática de enfermagem em diabetes na atenção 

especializada do HULW/UFPB 

FOCO Abuso do álcool, Aceitação, Adesão, Animal, Ansiedade, Apetite, Ar, Audição, 

Autocuidado, Autoimagem, Calafrio, Catarata, Cicatrização da Ferida, 

Complicação, Compra, Compulsão, Condição, Conhecimento, Controle, Crise, 

Deambulação, Diabetes, Dispneia, Dor, Dor muscular, Dor 

Musculoesquelética, Dor óssea, Edema, Emaciação, Escoriação, Exercício, 

Fadiga, Febre, Ferida, Fissura, Fraqueza, Glicose sanguínea, Gravidez, 

Habilidade para monitorar, Hipertensão, Hipoglicemia, Hipotermia, 

Inflamação, Iniciativa, Insônia, Intolerância à atividade,  Lesão, Maceração, 

Medo, Memória, Memória prejudicada, Morte, Movimento corporal, 

Necessidade, Negação, Nutrição, Obesidade, Orientação, Pele seca, Peso, 

Pressão sanguínea, Procedimento, Processo Patológico, Processo de 

transpiração, Prurido, Regime dietético, Repouso, Resultado, Saúde, Seca, 

Secreção, Serviço, Sinal, Sintoma, Sistema Cardiovascular, Sobrepeso, Sono, 

Sonolência, Suor, Suprimento de alimentos, Tabagismo, Tato, Temperatura, 

Teste diagnóstico, Tontura, Tremor, Visão, Automonitorização da glicemia, 

Azia, Câimbra, Calor, Chuva, Controle alimentar, Controle glicêmico, 

Cuidados com pés, Crosta, Descamação, Desobstrução, Dor de cabeça, Dor 

epigástrica, Dormência, Emagrecimento, Esquema de monitorização, Glicemia 

capilar em jejum, Glicemia capilar pós-prandial, Inseto, Irritação digital, 

Irritação interdigital, Lesão de unha, Monitorização da glicemia, Odontalgia, 

Parestesia, Perda de peso, Picada de inseto, Picos de hipoglicemia, Pirose, 

Queimor, Redução do peso, Taxa de glicose sanguínea, Uso da insulina, Uso 

da medicação, Uso de calçado. 

JULGAMENTO Alterada, Alto, Anormal, Baixo, Diminuído, Grave, Inadequada, Leve, Médio, 

Melhorado, Normal, Piorado, Possibilidade de Risco, Prejudicado, Presença ou 

Ausência, Risco, Severo, Acentuada, Bom, Coerente, Correto, Defeituoso, 

Equilibrada, Incompleto, Incorreta, Irregular, Menor, Perfurante, Persistente, 

Pouca, Preservada. 

MEIOS Alimento, Amputação, Bebida, Cirurgia, Insulina, Guia de consulta, Laser, 

Medicação, Médico, Óculos, Prontuário do Paciente, Refeição, Seringa, 

Técnica de administração de medicamento, Terapia, Transplante, Agente, 

Agente de limpeza, Agente de saúde, Anotação, Aparelho de glicemia, 

Avaliação nutricional, Caixa térmica, Calçado, Caneta de insulina, Coluna da 

seringa, Comprimido, Diário de glicemia, Dinheiro, Dose da insulina, 

enfermagem, Estetoscópio, Fitas de glicemia, Geladeira, Glicosímetro, 

Hipoglicemiante, Leitura, Monitor de glicemia, Nutricionista, Oficina de 

memória, Oftalmologista, Registro, Serviço de urgência,  Técnica de 

monitorização, Tira de glicemia, Treinamento da aplicação da insulina, 

Treinamento da mistura de insulina, Treinamento de automonitorização, 

Unidade de insulina. 

AÇÃO Aconselhar, Alterar, Aplicar, Apoiar, Atender, Aumentar, Alimentar, Avaliar, 

Avisar, Beber, Controlar, Cortar, Cuidar, Demonstrar, Diminuir, Encaminhar, 

Encorajar, Ensinar, Explicar, Facilitar, Fornecer, Higienizar, Identificar, 

Informar, Iniciar, Intervenção, Limitar, Limpar, Manter, Medir, Mobilizar, 

Monitorar, Observar, Obter, Palpar, Prevenir, Registrar, Regular, Relatar, 

Requisitar, Treinar,  Acompanhar, Aguardar, Apresentar, Associar, Atividade 

doméstica, Comparecer, Comprometer-se, Consertar, Fazer, Insistir, Referir, 



182 

Retornar, Seguir, Trazer, Usar, Voltar. 

TEMPO Cirurgia, Consulta, Evento ou episódio, Exame, Frequência, Frequentemente, 

Manhã, Mês, Presente, Semana. Exame oftalmológico, Em jejum, Hora, 

Horário, Madrugada, Minutos, Ocasião, Período. 

LOCALIZAÇÃO Abdome, Antebraço, Anterior, Artéria, Articulação, Braço, Cabeça, Calcanhar, 

Cavidade oral, Corpo, Costas, Dedo, Dedo do pé, Direita, Edifício comercial, 

Esquerda, Flanco, Fronte, Hospital, Inferior, Instituição de saúde, Lar, Mão, 

Olhos, Osso, Pé, Pele, Perna, Posição, Região axilar, Superior, Tecido 

Subcutâneo, Unha, Via intramuscular, Via oral, Cidade, Cintura, Farmácia, 

Fígado, Hemitórax, Hipocôndrio, Joelho, Membro, Nuca, Ombro, Pulso, 

Programa Saúde da Família, Região gástrica, Região plantar, Retina, 

Secretaria de saúde, Tireoide, Tornozelo, Varizes. 

CLIENTE Família, Indivíduo, Irmão, Paciente, Esposo, Filho, Fumante, Profissional. 
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APÊNDICE F 

PROCESSO DE ANÁLISE DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM VALIDADOS 

 

Diagnóstico de 

enfermagem 
Sugestões Decisão Enunciado final 

Oxigenação    

1. Dispneia (especificar 

grau) 

Dispneia moderada nos 

momentos de hipoglicemia ou 

hiperglicemia 

Manter o 

enunciado 

Dispneia 

(especificar grau) 

Hidratação 

2. Edema (especificar o 

grau e a localização) 

Edema de membros inferiores 

 

Manter o 

enunciado 

Edema (especificar 

o grau e a 

localização) 

Nutrição 

3. Apetite melhorado Considerado resultado Retirar - 

4. Apetite normal  Normalizar com 

a CIPE
®
 

Apetite preservado 

5. Apetite prejudicado - Manter Apetite prejudicado 

6. Emagrecimento 

(Emaciação) 

Baixo peso 

Retirar o termo emaciação 

Alterar Emagrecimento 

7. Falta de apetite Apetite baixo Normalizar com 

a CIPE
®
 

Apetite prejudicado  

8. Nutrição melhorada Considerado resultado Retirar - 

9. Nutrição normal  Normalizar com 

a CIPE
®
 

Nutrição 

preservada 

10. Nutrição prejudicada  Manter Nutrição 

prejudicada 

11. Obesidade presente Obesidade (presente está 

implícito) 

Alterar Obesidade 

12. Perda de peso Baixo peso Contemplado 

pelo 

Emagrecimento 

(Retirar) 

- 

13. Peso eficaz  Normalizar com 

a CIPE
®
 

Peso corporal 

adequado 

14. Redução do peso Baixo peso Contemplado 

pelo 

Emagrecimento 

(Retirar) 

- 

15. Restrição alimentar Padrão alimentar 

comprometido 

Contemplado 

pela  

Nutrição 

prejudicada 

(Retirar) 

- 

16. Sobrepeso  Manter Sobrepeso 

Sono e repouso 

17. Insônia presente Insônia (presente está 

implícito) 

Alterar Insônia 

18. Repouso Sono Alterar Repouso eficaz 

19. Sono adequado  Normalizar com 

a CIPE
®
 

Sono preservado 
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Diagnóstico de 

enfermagem 
Sugestões Decisão Enunciado final 

20. Sono prejudicado  Manter Sono prejudicado 

Exercício e atividades físicas 

21. Exercício ausente Prática irregular de exercício 

Padrão de exercício ausente 

Alterar Prática de exercício 

irregular 

22. Exercício presente Prática regular de exercício 

Padrão de exercício presente 

Alterar Prática de exercício 

regular 

23. Fadiga  Manter Fadiga 

24. Força diminuída Resposta física Manter Força diminuída 

25. Fraqueza  Considerado 

contemplado 

pela fadiga 

(Retirar) 

- 

26. Indisposição 

(especificar) 

Indisposição para caminhar, 

realizar as atividades básicas 

da vida diária, realizar 

trabalhos mais laboriosos 

Fadiga 

Considerado 

contemplado 

pela fadiga 

(Retirar) 

- 

Cuidado corporal 

27. Autocuidado 

deficitário (especificar) 

Autocuidado deficiente 

Autocuidado deficitário de 

higiene nos pés, alimentação, 

ingestão de alimentos, uso de 

roupas e calçados adequados. 

Déficit de autocuidado para 

ingerir antidiabéticos orais; 

para aplicar insulina; para 

realizar monitorização da 

glicemia capilar; para 

examinar os pés. 

Autocuidado em relação às 

AVD, saúde. 

Autocuidado deficitário 

relacionado à imagem 

corporal, higiene e 

monitorização. 

Normalizar com 

a CIPE
®
 

Déficit de 

autocuidado 

(especificar) 

28. Autocuidado eficaz 

(especificar) 

Autocuidado eficaz em relação 

ao conhecimento da doença e 

dos cuidados totais para 

manter a saúde 

Manter Autocuidado eficaz 

(especificar) 

Integridade cutaneomucosa/ Integridade física 

29. Ferida ausente Pele íntegra Normalizar com 

a CIPE
®
 

Integridade da pele 

prejudicada 

30. Ferida presente  Alterar Ferida (especificar 

localização) 

31. Fissura presente  Contemplado 

pelo D.E. 

Integridade da 

pele prejudicada 

(Retirar) 

- 

32. Lesão (especificar 

localização) 

Lesão dos membros inferiores, 

axilar, região inguinal e 

membros superiores 

Contemplado 

pelo D.E. 

Integridade da 

- 
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Diagnóstico de 

enfermagem 
Sugestões Decisão Enunciado final 

pele prejudicada 

(Retirar) 

33. Irritação interdigital 

(especificar localização) 

Irritação interdigital nos pés 

Pele comprometida 

Considerado 

característica do 

pé diabético 

(Alterado e 

substituído ) 

Risco de pé 

diabético 

34. Lesão de unha Lesão Considerado 

característica do 

pé diabético 

(Alterado e 

substituído ) 

Risco de pé 

diabético 

35. Micose interdigital Pele comprometida Considerado 

característica do 

pé diabético 

(Alterado e 

substituído) 

Risco de pé 

diabético 

36. Prurido (especificar 

localização) 

Prurido nas axilas, região 

inguinal, interdigital (MMII e 

MMSS) 

Prurido corporal 

Alterar Prurido (especificar 

localização) 

37. Cicatrização 

diminuída 

Cicatrização comprometida Manter Cicatrização 

diminuída 

38. Cicatrização 

preservada 

Cicatrização efetiva 

Cicatrização eficaz 

Alterar Cicatrização eficaz 

39. Inflamação  Considerado 

implícito no 

processo de 

cicatrização 

(Retirar) 

- 

Regulação: térmica, hormonal, neurológica, hidrossalina, eletrolítica, imunológica, crescimento 

celular, vascular 

40. Hipertermia  Manter Hipertermia 

41. Hipotermia  Manter Hipotermia 

42. Glicose sanguínea 

diminuída 

Glicemia diminuída 

Hipoglicemia 

Alterar Hipoglicemia 

43. Glicose sanguínea 

elevada 

Glicemia elevada 

Hiperglicemia 

Alterar Hiperglicemia 

44. Hipoglicemia  Manter Hipoglicemia 

45. Sudorese  Considerado 

característica da 

hipoglicemia 

(Retirar) 

- 

46. Esquecimento Memória comprometida Normalizar com 

a CIPE
®
 

Memória 

prejudicada 

47. Hipertensão presente Pressão sanguínea alterada Alterar Hipertensão 

48. Pressão sanguínea 

alterada 

 Manter Pressão sanguínea 

alterada 

49. Sistema 

cardiovascular prejudicado 

 Considerado 

fora do escopo 

da enfermagem 

(Retirar) 

- 
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Diagnóstico de 

enfermagem 
Sugestões Decisão Enunciado final 

Locomoção 

50. Deambulação eficaz Deambulação efetiva Manter Deambulação 

eficaz 

51. Deambulação 

prejudicada 

 Manter Deambulação 

prejudicada 

Percepção: olfatória, visual, auditiva, tátil, gustativa, dolorosa 

52. Visão melhorada  Considerado 

resultado 

(Retirar) 

- 

53. Visão normal  Manter Visão normal 

54. Visão prejudicada  Manter Visão prejudicada 

55. Audição melhorada  Considerado 

resultado 

(Retirar) 

- 

56. Audição normal  Manter Audição normal 

57. Audição prejudicada  Manter Audição 

prejudicada 

58. Dormência Parestesia 

Dormência nos MMSS e 

MMII 

Considerado 

contemplado no 

D.E. 

Sensibilidade 

diminuída 

(Retirar) 

- 

59. Parestesia Parestesia de membros 

inferiores ou pododáctilos 

Considerado 

contemplado n 

D.E. 

Sensibilidade 

diminuída 

(Retirar) 

- 

60. Sensibilidade 

diminuída (especificar 

localização) 

Sensibilidade diminuída de 

membros inferiores 

Sensibilidade diminuída na 

região plantar 

Manter Sensibilidade 

diminuída 

(especificar 

localização) 

61. Sensibilidade 

preservada (especificar 

localização) 

Sensibilidade preservada nos 

membros superiores 

Sensibilidade preservada na 

região plantar 

Manter Sensibilidade 

preservada 

(especificar 

localização) 

62. Dor (especificar 

intensidade e localização) 

Dor no corpo moderadamente Manter Dor (especificar 

intensidade e 

localização) 

63. Dor de cabeça 

(especificar intensidade) 

Dor de cabeça moderada nas 

hipoglicemia e hiperglicemia 

Manter Dor de cabeça 

(especificar 

intensidade) 

64. Dor epigástrica 

(especificar intensidade) 

Dor epigástrica pela ingesta de 

medicamento 

Dro epigástrica leve 

Manter Dor epigástrica 

(especificar 

intensidade) 

65. Dor muscular 

(especificar intensidade) 

Dor muscular nos braços e 

pernas 

Manter Dor muscular 

(especificar 

intensidade) 

66. Dor 

musculoesquelética 

(especificar intensidade) 

Dor musculoesquelética nos 

membros inferiores 

Dor musculoesquelética 

Manter Dor 

musculoesquelética 

(especificar 
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Diagnóstico de 

enfermagem 
Sugestões Decisão Enunciado final 

moderada intensidade) 

Terapêutica 

67. Adesão (especificar) Adesão para exercícios físicos 

e plano alimentar 

Aderência 

Adesão aos antidiabéticos 

orais; a insulina; a atividade 

física; a dieta; a monitorização 

da glicemia capilar e aos 

cuidados com os pés. 

Adesão a 

terapêutica/tratamento 

Alterar Adesão ao 

tratamento do 

Diabetes 

68. Automonitorização da 

glicemia correta 

Automonitorização da 

glicemia efetiva 

Manter Automonitorização 

da glicemia correta 

69. Automonitorização da 

glicemia incorreta 

Automonitorização da 

glicemia comprometida 

Manter Automonitorização 

da glicemia 

incorreta 

70. Monitorização da 

glicemia correta 

 Contemplado no 

D.E. Adesão ao 

tratamento do 

Diabetes 

(Retirar) 

- 

71. Monitorização da 

glicemia incorreta 

 Contemplado no 

D.E. Adesão ao 

tratamento do 

Diabetes 

(Retirar) 

- 

72. Uso da insulina 

correto 

Uso correto da insulina 

Aderência ao regime 

medicamentoso efetiva 

Contemplado no 

D.E. Adesão ao 

tratamento do 

Diabetes 

(Retirar) 

- 

73. Uso da insulina 

incorreto 

Uso incorreto da insulina 

Aderência ao regime 

medicamentoso comprometido 

Contemplado no 

D.E. Adesão ao 

tratamento do 

Diabetes 

(Retirar) 

- 

74. Uso da medicação 

correta 

Uso correto da medicação 

Aderência ao regime 

medicamentoso efetivo 

Contemplado no 

D.E. Adesão ao 

tratamento do 

Diabetes 

(Retirar) 

- 

75. Uso da medicação 

incorreta 

Uso incorreto da medicação 

Aderência ao regime 

medicamentoso comprometido 

Contemplado no 

D.E. Adesão ao 

tratamento do 

Diabetes 

(Retirar) 

- 

76. Uso de calçado 

correto 

Uso de calçado adequado Contemplado no 

D.E. Adesão ao 

tratamento do 

Diabetes 

(Retirar) 

- 
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Diagnóstico de 

enfermagem 
Sugestões Decisão Enunciado final 

77. Uso de calçado 

incorreto 

Uso de calçado inadequado Contemplado no 

D.E. Adesão ao 

tratamento do 

Diabetes 

(Retirar) 

- 

78. Controle glicêmico 

correto 

Controle glicêmico esperado 

Controle glicêmico adequado 

Contemplado no 

D.E. Adesão ao 

tratamento do 

Diabetes 

(Retirar) 

- 

79. Controle glicêmico 

incorreto 

Controle glicêmico baixo 

Controle glicêmico 

inadequado 

Contemplado no 

D.E. Adesão ao 

tratamento do 

Diabetes 

(Retirar) 

- 

80. Controle alimentar 

eficaz 

Segue plano alimentar 

Controle alimentar efetivo 

Contemplado no 

D.E. Adesão ao 

tratamento do 

Diabetes 

(Retirar) 

- 

81. Controle alimentar 

prejudicado 

Não segue plano alimentar Contemplado no 

D.E. Adesão ao 

tratamento do 

Diabetes 

(Retirar) 

- 

Necessidades Psicossociais 

Segurança 

82. Ansiedade (especificar 

tipo e grau) 

Ansiedade de complicações, 

de morte 

Ansiedade leve/moderada 

Manter Ansiedade 

(especificar tipo e 

grau) 

83. Medo (especificar) Medo de complicação, de 

morrer, de sofrer muito, de 

amputação de membro 

Manter Medo (especificar) 

84. Negação   Alterar Negação do 

Diabetes 

Aprendizagem (educação à saúde) 

85. Conhecimento 

adequado 

Conhecimento 

adequado/inadequado 

Considerado 

vago (Retirar) 

- 

86. Conhecimento sobre a 

medicação 

Conhecimento sobre a 

medicação adequado ou 

inadequado 

Alterar Conhecimento 

adequado sobre a 

medicação 

Conhecimento 

inadequado sobre a 

medicação 

87. Conhecimento sobre 

exercícios 

Conhecimento sobre 

exercícios adequado ou 

inadequado 

Alterar Conhecimento 

adequado sobre 

exercícios 

Conhecimento 

inadequado sobre 

exercícios 

88. Conhecimento sobre 

processo patológico (diabetes) 

Conhecimento sobre processo 

patológico (diabetes) adequado 

Alterar Conhecimento 

adequado sobre o 
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Diagnóstico de 

enfermagem 
Sugestões Decisão Enunciado final 

ou inadequado Diabetes 

Conhecimento 

inadequado sobre o 

Diabetes 

Orientação no tempo e espaço 

89. Orientação melhorada  Alterar Orientação no 

tempo e espaço 

preservada 

Orientação no 

tempo e espaço 

prejudicada 

Aceitação 

90. Aceitação negativa Negação Contemplado n 

D.E. Negação do 

Diabetes 

(Retirar) 

- 

91. Aceitação positiva Aceitação Alterar Aceitação do 

Diabetes 

Autoimagem 

92. Autoimagem negativa  Manter Autoimagem 

negativa 

93. Autoimagem positiva  Manter Autoimagem 

positiva 

Sociabilidade/ Gregária 

94. Uso de álcool  Manter Uso de álcool 

95. Uso de tabaco  Manter Uso de tabaco 

 

96. Complicação presente Especificar complicação Retirar - 

97. Diabetes Presente Considerado inapropriado 

Relativo à doença 

Retirar - 

98. Saúde melhorada  Considerado 

inespecífico 

(Retirar) 

- 

99. Saúde normal  Considerado 

inespecífico 

(Retirar) 

- 

100. Saúde prejudicada  Considerado 

inespecífico 

(Retirar) 

- 

101. Tontura Ausente  Considerado 

inespecífico 

(Retirar) 

- 

102. Tontura Presente  Considerado 

característica da 

hipoglicemia 

(Retirar) 

- 

103.  Tremor  Considerado 

característica da 

hipoglicemia 

(Retirar) 

- 
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ANEXO A 

CERTIDÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B 

TERMOS EXTRAÍDOS DOS REGISTROS DE ENFERMAGEM PELA 

FERRAMENTA PORONTO 

 

 

Palavra Total 

1. Abdome 3 

2. Academia 4 

3. Aceitação 3 

4. Acentuada 1 

5. Acompanhamento 4 

6. Acuidade 8 

7. Acuidade auditiva 1 

8. Adesão 3 

9. Aferição 3 

10. Agente 2 

11. Agente de limpeza 1 

12. Agente de saúde 1 

13. Agonia 1 

14. Aguardar 2 

15. Ajuda 3 

16. Alfabetizada 1 

17. Alimentação 22 

18. Almoço 144 

19. Alterada 1 

20. Alterar 1 

21. Amputação 3 

22. Ângulo 2 

23. Ângulo de aplicação 1 

24. Animal 1 

25. Aniversário 1 

26. Anorexia 1 

27. Anotação 8 

28. Anotações com memória do 

monitor 2 

29. Anotações das glicemias 3 

30. Ansiedade 2 

31. Antebraço 6 

32. Anterior 1 

33. Aparelho 2 

34. Aparelho com defeito 1 

35. Apetite 17 

36. Aplicação 30 

37. Aplicações de insulina 1 

38. Aplicar  10 

39. Apresentação 1 

40. Aquisição 2 

41. Ar 3 

42. Artéria 1 

43. Arterial 1 

44. Articulação 8 

45. Articular 1 

Palavra Total 

46. Artrose 2 

47. Associado 1 

48. Atendimento 1 

49. Atendimentos de urgência 1 

50. Atividade 25 

51. Atividade física 134 

52. Atividades domésticas 1 

53. Atraso 1 

54. Aumentado 10 

55. Ausência 6 

56. Autoaplicação 12 

57. Autocuidado 2 

58. Autoimagem 1 

59. Automonitoramento 1 

60. Automonitorização 14 

61. Automonitorização da glicemia 1 

62. Avaliação 2 

63. Avaliação nutricional 2 

64. Aviso 1 

65. Axila 3 

66. Azia 1 

67. Baixa 1 

68. Baixos 2 

69. Bebida 2 

70. Bebidas alcoólicas 1 

71. Benefício 1 

72. Benefícios da insulina 1 

73. Biscoito 1 

74. Boa 16 

75. Boca 1 

76. Bolo 1 

77. Bombom 2 

78. Braço 3 

79. Cabeça 6 

80. Café 247 

81. Café da manha 3 

82. Câimbra 4 

83. Caixa 1 

84. Caixa térmica 1 

85. Calafrio 1 

86. Calçado 49 

87. Calcâneos 1 

88. Calcanhar 1 

89. Calor 1 

90. Calosidade 6 
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Palavra Total 

91. Caminhada 315 

92. Caneta de insulina 20 

93. Cansaço 7 

94. Cansaço físico 2 

95. Carboidrato 1 

96. Carboidrato rápido 1 

97. Cardiovascular 1 

98. Catarata 6 

99. Cefaleia 17 

100. Cegueira 2 

101. Chocolate 3 

102. Chuva 8 

103. Cicatriz 2 

104. Cicatrização 1 

105. Cintura 1 

106. Circulação 2 

107. Cirrose 1 

108. Cirurgia 7 

109. Cirurgia de catarata 2 

110. Clube de idosos  2 

111. Código das tiras 3 

112. Coerência das anotações 3 

113. Coloração 10 

114. Coluna 5 

115. Comparecer 5 

116. Complicação 16 

117. Comprar  3 

118. Comprimido 8 

119. Comprometimento 2 

120. Compromisso 2 

121. Compromisso das refeições 1 

122. Compulsão 4 

123. Conde 2 

124. Condição 23 

125. Condições de caminhada 16 

126. Conhecimento 1 

127. Consertar 1 

128. Conservação 2 

129. Consulta 74 

130. Controlar 119 

131. Controle 1 

132. Controle 3 

133. Controle alimentar  1 

134. Controle da glicemia 1 

135. Controle glicêmico 8 

136. Corpo 1 

137. Correto 8 

138. Corte de unhas 6 

139. Costa 1 

140. Crise 2 

Palavra Total 

141. Crosta 3 

142. Cuidado 85 

143. Cuidados com pés 84 

144. Custo da aplicação 2 

145. Dedo 12 

146. Defeito 2 

147. Deficiente 5 

148. Deformidade 9 

149. Demonstrar 6 

150. Dermatologista 1 

151. Descamação 2 

152. Desejo 1 

153. Desistente 1 

154. Desjejum 3 

155. Deslocamento da retina 2 

156. Desobstrução 1 

157. Desobstrução de artérias 1 

158. Despertar 1 

159. Dezembro 1 

160. Diabetes mellitus 540 

161. Diabética  1 

162. Diabético 26 

163. Diário 27 

164. Dieta 788 

165. Dieta inadequada 2 

166. Dificuldade 5 

167. Diminuição da força 2 

168. Diminuição da visão 3 

169. Diminuição do apetite  2 

170. Diminuir 24 

171. Dinheiro 2 

172. Direito 1 

173. Direito 21 

174. Dispneia 10 

175. Disponibilidade 7 

176. Distúrbio 2 

177. Distúrbio da autoimagem 1 

178. Doce 4 

179. Doença 4 

180. Doméstico 1 

181. Dor 137 

182. Dor articular 1 

183. Dor cervical  1 

184. Dor de cabeça 7 

185. Dor do tornozelo 2 

186. Dor epigástrica 2 

187. Dor na coluna 2 

188. Dor nos pés 4 

189. Dor óssea 3 

190. Dores em membros 2 
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191. Dormência 22 

192. Dormência nos pés 1 

193. Dose 23 

194. Dose da insulina 5 

195. Dúvida 1 

196. Edema 14 

197. Elevada 1 

198. Em jejum 4 

199. Encaminhar 24 

200. Enchimento 1 

201. Endocrinologista 1 

202. Enfermagem 97 

203. Engenharia 1 

204. Episódio 8 

205. Episódio de hipoglicemia  4 

206. Equilibrada 1 

207. Erro 1 

208. Escala 5 

209. Escala da seringa 2 

210. Esclarecer 2 

211. Escoriação 2 

212. Esforço 6 

213. Espaço 4 

214. Espaço morto 3 

215. Específica 1 

216. Esposo 3 

217. Esquecimento 4 

218. Esquema 2 

219. Esquema de monitorização 2 

220. Esquerda 8 

221. Estetoscópio 2 

222. Etilismo 1 

223. Eventuais 2 

224. Exame 25 

225. Exame oftalmológico 1 

226. Excesso 1 

227. Excesso de peso 1 

228. Exercício 196 

229. Exercício físico 78 

230. Facilidade 1 

231. Falha 10 

232. Família 6 

233. Familiar 6 

234. Farmácia 3 

235. Fazer 14 

236. Febre 2 

237. Feira 1 

238. Ferimento 72 

239. Fígado 1 

240. Fígado 1 

Palavra Total 

241. Filha 3 

242. Filho 16 

243. Fissura 5 

244. Fissuras nos pés 1 

245. Fitas de glicemia 15 

246. Flanco 1 

247. Flexão 2 

248. Força 2 

249. Formigamento 7 

250. Formigamento dos dedos 2 

251. Formigamento nos membros 2 

252. Fornecimento 4 

253. Fraqueza 33 

254. Frequência 26 

255. Frequente 1 

256. Frieira 1 

257. Frio 4 

258. Fumante 1 

259. Fungo 15 

260. Furúnculo 5 

261. Furúnculo na axila 1 

262. Gástrico 1 

263. Gastrite 1 

264. Geladeira 1 

265. Glaucoma 2 

266. Glicemia capilar 783 

267. Glicemia capilar em jejum 365 

268. Glicemia pós-prandial 139 

269. Glicose 5 

270. Glicosímetro 2 

271. Gravidez 1 

272. Hábito 2 

273. Hálux 12 

274. Hemitórax 1 

275. Hidroginástica 3 

276. Higiene 1 

277. Higiene 81 

278. Hipertensão 27 

279. Hipertensão arterial 9 

280. Hipocôndrio 1 

281. Hipoglicemia 101 

282. Hipoglicemia grave 1 

283. Hipoglicemia leve 4 

284. Hipoglicemia severa 1 

285. Hipoglicemiante 49 

286. Homogeneização 3 

287. Hora 2 

288. Horário 7 

289. Hospital 8 

290. Idade 2 
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291. Identificar 4 

292. Importância 235 

293. Importância da dieta 79 

294. Importância da medicação 2 

295. Inadequação  4 

296. Inadequado(a) 19 

297. Incompleta 4 

298. Incorreta 3 

299. Indicação 1 

300. Indicador 2 

301. Indisposição 2 

302. Inferior 60 

303. Inflamação 6 

304. Informar 22 

305. Iniciar 1 

306. Iniciativa 3 

307. Inseto 2 

308. Insistir 2 

309. Insônia 4 

310. Insuficiente 1 

311. Insulina 702 

312. Intenso 1 

313. Intervenção 1 

314. Intramuscular 1 

315. Irmão 1 

316. Irradiação 2 

317. Irradiação 2 

318. Irregular 86 

319. Irritação 2 

320. Irritação digital 1 

321. Irritação interdigital 1 

322. Jantar 1 

323. Jantar 167 

324. Joanete 1 

325. Joelho 10 

326. Julho 1 

327. Labirintite 3 

328. Lanche 20 

329. Lar 1 

330. Laser 1 

331. Leitura 5 

332. Leitura da escala 4 

333. Lesão 127 

334. Lesão de unha 1 

335. Lesão perfurante 1 

336. Lesões  4 

337. Limite 2 

338. Limite na flexão 4 

339. Limpeza 1 

340. Lista 1 

Palavra Total 

341. Lista de substituição 1 

342. Local 1 

343. Maceração 2 

344. Madrugada  9 

345. Malefício 1 

346. Mancha 1 

347. Mancha escura 1 

348. Manhã 19 

349. Manter 1 

350. Mão 35 

351. Massa 7 

352. Medicação 75 

353. Medicamento 1 

354. Medicamento 104 

355. Medida 12 

356. Medida da dose 4 

357. Medida da escala 1 

358. Medida das glicemias 3 

359. Médio 1 

360. Medir 1 

361. Medo 5 

362. Melhora 7 

363. Membro 85 

364. Membro inferior 2 

365. Membros 52 

366. Memória 4 

367. Memória do monitor 2 

368. Menor 2 

369. Meta 10 

370. Metas de controle 10 

371. Micose 23 

372. Micose interdigital 1 

373. Minutos 1 

374. Misturar insulinas 2 

375. Mobilização 4 

376. Módulo 1 

377. Monitor 106 

378. Monitor com defeito 1 

379. Monitor com diário  1 

380. Monitor com falhas 1 

381. Monitor com resultados 1 

382. Monitor da secretaria de saúde 1 

383. Monitor da secretaria do conde 1 

384. Monitor de glicemia 1 

385. Monitorização 25 

386. Monitorização da glicemia 2 

387. Mostrar 3 

388. Mudança 1 

389. Necessárias 1 

390. Necessidade 3 
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391. Nefrite 2 

392. Nefrologia 2 

393. Negação 20 

394. Neuropatia 1 

395. Nível 1 

396. Nódulo 1 

397. Normal 11 

398. Nuca 1 

399. Nutrição 62 

400. Nutricionista 46 

401. Obesidade 4 

402. Obeso 1 

403. Observação 5 

404. Ocasião 1 

405. Ocorrência 9 

406. Óculos 4 

407. Odontalgia 1 

408. Oficina 2 

409. Oficina de memória 1 

410. Oftalmologista 1 

411. Olho 7 

412. Ombro 1 

413. Omissão 14 

414. Omissão da dose 1 

415. Omissão da insulina 1 

416. Omissão de lanche 2 

417. Omissão de refeição 2 

418. Onze 1 

419. Orientação 21 

420. Osso 3 

421. Paciente com diabetes mellitus 716 

422. Palpação 2 

423. Palpáveis 41 

424. Pão 1 

425. Pão doce 1 

426. Patologia 1 

427. Pé 329 

428. Pele 6 

429. Pele escura 1 

430. Pele seca 1 

431. Perda 1 

432. Perda de peso 1 

433. Período 8 

434. Perna 7 

435. Persistente 1 

436. Pés 84 

437. Peso 487 

438. Péssimo  1 

439. Pessoa 1 

440. Picada 1 

Palavra Total 

441. Picada de inseto 1 

442. Picos de hipoglicemia 4 

443. Piora 2 

444. Pirose 1 

445. Plano alimentar 7 

446. Polidipsia 2 

447. Polifagia 2 

448. Poliúria 3 

449. Posição 2 

450. Possibilidade 2 

451. Possibilidade do uso 1 

452. Possibilidade do uso de insulina 1 

453. Posto de saúde 2 

454. Pouca 7 

455. Prática de exercício 10 

456. Presente 27 

457. Preservada 1 

458. Pressão arterial 1191 

459. Prevenção 3 

460. Prevenção de complicações 1 

461. Procedimento 1 

462. Profissional 3 

463. Prontuário 1 

464. Próxima 8 

465. Prurido 3 

466. PSF 4 

467. Psicologia 1 

468. Psoríase 1 

469. Pulso 110 

470. Qualidade 2 

471. Quantidade 13 

472. Queimor 5 

473. Queixa 41 

474. Rachadura 3 

475. Receber 1 

476. Recomendar 1 

477. Reconhecer 1 

478. Redução 1 

479. Redução do peso 3 

480. Refeição 30 

481. Referir 35 

482. Refrigerante 6 

483. Região frontal 1 

484. Região plantar 2 

485. Registro 6 

486. Regular 203 

487. Regularização 3 

488. Relatar 3 

489. Remédio 2 

490. Reorientar 3 
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491. Repouso 3 

492. Residência 1 

493. Responsável 1 

494. Ressecamento 2 

495. Restrição 2 

496. Restrição de massa 1 

497. Resultado 32 

498. Retina 2 

499. Retinopatia 3 

500. Retornar 3 

501. Rigidez 8 

502. Risco 8 

503. Rodízio 9 

504. Rodízio na aplicação 1 

505. Rouquidão 2 

506. Saúde 7 

507. Seca 1 

508. Secreção 1 

509. Secretaria 4 

510. Secretaria de saúde 2 

511. Secretaria do conde 2 

512. Seguimento de plano 1 

513. Seguir 6 

514. Semana 3 

515. Sensibilidade 2 

516. Seringa 17 

517. Serviço 1 

518. Setor 1 

519. Sinal 2 

520. Sintoma 44 

521. Solicitar 1 

522. Sono 1 

523. Sonolência 2 

524. Sudorese 12 

525. Sugerir 1 

526. Suor 3 

527. Superfície 1 

528. Superior 2 

529. Tabagismo  1 

530. Tabagismo 5 

531. Tabagista 3 

532. Taxa de glicemia 6 

533. Tecido subcutâneo 4 

534. Técnica de aplicação da insulina 32 

535. Técnica de autoaplicação 1 

536. Técnica de monitorização 1 

537. Temperatura 9 

538. Terapêutica 1 

Palavra Total 

539. Teste 2 

540. Textura  1 

541. Textura 2 

542. Tira 3 

543. Tireoide 2 

544. Tomar 3 

545. Tontura 16 

546. Tornozelo 2 

547. Transgressão da dieta 58 

548. Transplante 2 

549. Tratamento 30 

550. Trazer 24 

551. Treinamento 12 

552. Treinamento da aplicação da 

insulina 2 

553. Treinamento da mistura de 

insulina 2 

554. Treinamento de 

automonitorização 1 

555. Tremor  11 

556. Tremor leve 1 

557. Trouxe 3 

558. Tuberculose 4 

559. Unha 33 

560. Unidade 2 

561. Unipe 1 

562. Urgência 1 

563. Usar  522 

564. Uso da insulina 1 

565. Uso da medicação 1 

566. Uso de calçado 1 

567. Vaga 1 

568. Varizes 9 

569. Vascular 1 

570. Via oral 25 

571. Vir 4 

572. Virtude 2 

573. Visão 22 

574. Visão alterada 1 

575. Visão do olho 2 

576. Visão melhorada 1 

577. Visual 3 

578. Visualização 2 

579. Visualização de ar 1 

580. Visualização de ar na seringa 1 

581. Visualização de ponto 1 

582. Voltar 1 

 


