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RESUMO 

TORRES, Valdicléia da Silva Ferreira. Construção de um Instrumento para 
Coleta de Dados em uma Unidade de Terapia Intensiva Coronariana. 114f. 
Dissertação (Mestrado em Enfermagem). Centro de Ciências da Saúde, 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014.    
 

INTRODUCÃO: As doenças cardiovasculares constituem importante causa de 
morbidade e mortalidade em vários países e, em primeiro lugar, de morte no 
Brasil. Os pacientes acometidos por quadro clínico de doença coronariana podem 
apresentar complicações cardiovasculares que são tratadas em Unidade de 
Terapia Intensiva. OBJETIVO GERAL: Elaborar um instrumento para coleta de 
dados para pacientes adultos, atendidos na Unidade de Terapia Intensiva 
Coronariana do Hospital Memorial São Francisco, fundamentado na Teoria das 
Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: Identificar indicadores empíricos das Necessidades Humanas 
Básicas em pacientes com doença coronariana, na literatura e em prontuários de 
pacientes internos na Unidade de Terapia Intensiva Coronariana; Desenvolver as 
afirmativas de diagnósticos/intervenções de enfermagem a partir dos indicadores 
clínicos das Necessidades Humanas Básicas identificadas; Estruturar um 
instrumento atendendo as etapas do Processo de Enfermagem para pacientes 
internos na Unidade de Terapia Intensiva Coronariana. METODOLOGIA: Trata-se 
de uma pesquisa metodológica, realizada na Unidade de Terapia Intensiva 
Coronariana do Hospital Memorial São Francisco, tendo como população 13 
enfermeiros assistenciais e amostra de 09 enfermeiros assistenciais que atuam na 
UTI Coronariana e que por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
aceitaram participar do estudo. Foi desenvolvido em três fases: identificação dos 
indicadores empíricos das necessidades humanas básicas em coronarianos; 
estruturação do instrumento de consulta de enfermagem em coronarianos; 
desenvolvimento das afirmativas de diagnósticos e intervenções de enfermagem a 
partir dos indicadores clínicos das Necessidades Humanas Básicas identificados. 
RESULTADOS: Foi realizada uma ampla revisão da literatura e uma análise dos 
prontuários dos pacientes coronarianos para identificar as necessidades desses 
pacientes tendo como base o que foi proposto por Wanda de Aguiar Horta, 
resultando na obtenção de indicadores específicos para coronarianos. Em 
seguida, foram desenvolvidas afirmativas de diagnósticos/intervenções de 
enfermagem, utilizadas na construção do primeiro instrumento como resultado da 
análise simples; após essa etapa da construção final do instrumento, em que 
participaram 9 enfermeiros dentre estes 6 (66,7%) com idade entre 20-30 anos, 7 
(77,9%) representavam o sexo feminino, 8 (88,8%) possui especialização na 
temática do estudo, 4 (44,4%) possui de 1-5 anos e 4 (44,4%) de 6-10 anos de 
experiência profissional em terapia intensiva, 5 (55,65) de 1-5 anos com 
experiência em terapia intensiva, 7 (77,9%) atuam como enfermeiros assistenciais. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Espera-se que com a construção do instrumento de 
coleta de dados dos pacientes coronarianos, o cuidado prestado supra as 
necessidades humanas básicas de cada paciente diminuindo assim, seu tempo de 
internação, trazendo benefício no seu tratamento/prognóstico como também 



valorize a implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem 
prestado pelos enfermeiros e que este instrumento sirva de modelo para outras 
Unidades de Terapia Intensiva Coronarianas possibilitando uma eficácia na 
qualidade do cuidado prestado e uma valorização do papel do enfermeiro na 
instituição.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Unidade de Terapia Intensiva. Doenças 
Cardiovasculares. 



ABSTRACT 
 

TOWERS, Valdicléia da Silva Ferreira. Construction of an Instrument for 
Collection of Data in a Unit of Intensive Therapy Coronariana. 114f. 
Dissertação (Mestrado in Nursing). Center of Sciences of the Health, Federal 
University of the Paraíba, João Person, 2014.              
 
INTRODUCTION: Cardiovascular diseases constitute a major cause of morbidity 
and mortality in several countries and in first place of death in Brazil. Customers 
affected by clinical presentation of coronary heart disease may exhibit 
cardiovascular complications that are treated in the intensive care unit. GENERAL 
OBJECTIVE: Develop an instrument for data collection for adult clients served in 
Coronary intensive care unit of the Hospital Memorial São Francisco, based on 
basic human Needs theory of Wanda de Aguiar Horta. SPECIFIC OBJECTIVES: 
Identify empirical indicators of basic human Needs in customers with coronary 
heart disease, in literature and in medical records of internal clients in Coronary 
intensive care unit; Develop diagnostic/affirmative results and nursing interventions 
from clinical indicators of basic human Needs identified; Structuring an instrument 
serving the steps of the nursing process to internal customers in Coronary 
intensive care unit. METHODOLOGY:This is a methodological research, which 
was held in the Coronary intensive care unit of the Hospital Memorial São 
Francisco, population 13 nurses and welfare 09 sample nurses working in 
Coronary ICU assistance and that through informed consent agreed to participate 
in the study. Was developed in three phases: identification of empirical indicators 
of basic human needs in coronary; structuring of the nursing consultation 
instrument in coronary; development of diagnostic/affirmative outcomes and 
nursing interventions from clinical indicators of basic human Needs identified. 
RESULTS:It was carried out an extensive review of the literature and an analysis 
of customers ' records to identify coronary the needs of these customers on the 
basis of what has been proposed by Wanda de Aguiar Horta, resulting in obtaining 
specific indicators for coronary. Then affirmative diagnose names were 
developed/outcomes and nursing interventions, which were used in the 
construction of the first instrument as a result of simple analysis and, after this step 
the final construction of the instrument, where 9 nurses participated in this study 
among these 6 (66.7%) aged 20-30 years, 7 (77.9%) represented the female, 8 
(88.8%) has expertise in the theme study, 4 (44.4%) from 1-5 years has and 4 
(44.4%) from 6-10 years of professional experience in intensive therapy, 5 (55.65) 
of 1-5 years with experience in intensive therapy, 7 (77.9%) Act as assisting 
nurses. FINAL CONSIDERATIONS: It is expected that with the construction of the 
data collection instrument of coronary care clients provided above the needs found 
thus decreasing, your length of stay bringing benefit in your treatment and 
prognosis as well as enhance the implementation of systematization of nursing 
care by serving as a model for other Coronary intensive care units enabling 
efficiency in quality of care provided and an appreciation of the role of the nurse in 
the institution.  
  
KEYWORDS: Nursing. The intensive care unit. Cardiovascular Diseases. 



RESUMEN 
 
TORRES, Silva Ferreira de Valdicléia da. Construcción de un instrumento para 
la recogida de datos en una unidad de la terapia intensiva Coronaria. 114f. 
Tesina (Maestrado en Enfermería). Centro de Ciencias de  Salud, Universidad 
Federal de Paraíba, João Pessoa.                   
 
INTRODUCCIÓN: Las enfermedades cardiovasculares constituyen una causa 
importante de morbilidad y mortalidad en varios países y, en primer lugar, de  
muerte en el Brasil. Los pacientes afectados por la presentación clínica de la 
enfermedad cardíaca coronaria pueden presentar complicaciones 
cardiovasculares que son tratadas en la unidad de cuidados intensivos. 
OBJETIVO GENERAL: elaborar un instrumento de recogida de datos para 
pacientes adultos, atendidos en unidad de cuidado intensivo coronario del Hospital 
Memorial São Francisco, basado en la teoría de necesidades humanas básicas de 
Wanda de Aguiar Horta. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Identificar indicadores 
empíricos de las necesidades humanas básicas en pacientes con enfermedad 
cardíaca coronaria, en literatura e informes médicos de los pacientes internos en 
unidad de cuidado intensivo coronario; Desarrollar el diagnóstico/afirmativo 
resultados e intervenciones de enfermería de indicadores clínicos de las 
necesidades humanas básicas identificadas; Estructurar un instrumento que sirva 
a los pasos del proceso de enfermería a dichos pacientes. METODOLOGÍA: Esta 
investigación metodológica se realizó en la unidad de cuidados intensivos 
coronario del Hospital Memorial São Francisco, 13 enfermeras asistenciales  y 
muestra de 09 enfermeras que trabajan en la asistencia de la unidad coronaria de 
cuidados intensivos y que a través de Término de Consentimiento Libre e  
Esclarecido aceptaron  participar en el estudio. Fue desarrollado en tres fases: 
identificación de indicadores empíricos de las necesidades humanas básicas en 
coronaria; estructuración del oficio de enfermera instrumento de consulta en 
coronaria; desarrollo de las afirmativas de diagnósticos e intervenciones de 
enfermeira a partir de los indicadores clínicos das Necessidades Humanas 
Básicas identificados. RESULTADOS: Se realizó una extensa revisión de la 
literatura y el análisis de los registros de los pacientes para identificar sus 
necesidades sobre la base de lo que ha sido propuesto por Wanda de Aguiar 
Horta, resultando en la obtención de indicadores específicos para pacientes 
coronarios. Enseguida, fueron desarrolladas afirmativas de 
diagnósticos/intervenciones de enfermería, utilizadas en la construcción del  
primer instrumento como resultado del análisis simple; tras esa etapa de la 
construcción final de dicho instrumento, en que  participaron  9 enfermeros, entre 
los cuales, 6 (66,7%) con edad entre 20-30 años; 7 (77,9%) representaban el sexo 
feminino; 8 (88,8%) posee especialización  en la temática del estudio; 4 (44,4%) 
posee de 1-5 años, y 4 (44,4%) de 6-10 años de experiencia profesional en terapia 
intensiva; 5 (55,65) de 1-5 años con experiencia en terapia intensiva; 7 (77,9%) 
actúan como enfermeros asistenciales. CONSIDERACIONES FINALES: Se 
espera que con la construcción del instrumento de  recogida de datos de los 
pacientes con cuidados coronarios supra las necesidades humanas básicas  de 
cada  uno de ellos, disminuyendo, por lo tanto, su tiempo de estancia en el 



hospital,  trayendo beneficio en su tratamiento y pronóstico, y valore la aplicación 
de Sistematización de la Asistencia de Enfermería prestada por los enfermeros,  
así como que éste sirva de modelo para otras Unidades de Terapia Intensiva para 
coronarios, permitiendo la eficiencia en la calidad de la atención proporcionada y 
una valoración del papel del enfermero en la institución.  
 
PALABRAS CLAVES: Enfermería. Unidad de cuidados intensivos. Las 
enfermedades cardiovasculares. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares afetam todo sistema circulatório e aparecem 

em primeiro lugar entre as causas de morte no Brasil e,  representando quase um 

terço dos óbitos, manifestam-se em diferentes patologias como: Acidente Vascular 

Cerebral (AVC), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Aneurisma de aorta, Angina do 

peito, Síndrome Coronariana Aguda, Doença Cardíaca Congestiva, Iinsuficiência 

Cardíaca, Doença Cardíaca Reumática, Cardiopatia Isquêmica, Arritmias entre 

outras. As doenças cardiovasculares também são conhecidas como Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e respondem por 72% das mortes no Brasil, 

percentual que representa mais de 742 mil mortes por ano, sendo a Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS), dislipidemias, fumo, sedentarismo e a obesidades os 

fatores de riscos mais importantes para estas patologias, respondem pelas 

maiores causas de internações hospitalares no Brasil o IAM, a insuficiência 

cardíaca, angina de peito, as taquicardias/bradicardias sinusais, taquicardia 

supraventricular, fibrilação atrial, flutter atrial, fibrilação ventricular, bloqueios átrio-

ventriculares, aterosclerose e os AVC1,2.  

Segundo dados epidemiológicos, as doenças cardiovasculares constituem 

importantes causa de morbidade e mortalidade, e quando não tratadas evoluem 

para complicações, podendo ocasionar óbitos. Para que estas  sejam diminuídas e 

ocorra a redução nos índices de mortalidade, faz-se necessário uma assistência 

centrada no cuidado com uma qualidade individualizada através da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)3. 

As Unidades Coronarianas (UC)  foram  um grande marco na melhora da 

qualidade de atendimento ao paciente cardiopata, como também as Unidades de 

Terapia Intensiva (UTI) e, posterior, as Unidades Coronarianas Intensivas (UCI) 

que surgiram com a necessidade de aperfeiçoamento e concentração de recursos 

materiais e humanos para o atendimento de pacientes graves, em estado crítico, 

mas entendido como recuperáveis, e da necessidade de observação médica e de 

enfermagem constantes, centralizando os pacientes em um núcleo especializado. 

Além disso, a estrutura de uma UTI tem por finalidade, qual seja,  recuperar os 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_circulatório
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angina_de_peito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aterosclerose


pacientes para o seu estado normal de saúde anterior, considerando os aspectos 

biofísicos, psicológicos e visando à manutenção da qualidade da vida4.  

Para tanto, faz-se mister que a enfermagem tenha qualificação para lidar 

com o ser humano durante o cuidado hospitalar já que desde tempos remotos a 

enfermagem se baseava cientificamente em estudos para melhoria do cuidar 

através de teorias e teóricos que se dedicaram à construção de conhecimentos, 

ao desenvolvimento de investigações e à assistência no âmbito da profissão 

centrado na necessidade de amor ao próximo, respeito, sinceridade, solidariedade 

e compaixão orientando uma assistência sistematizada, planejada, organizada e 

documentada5,6. 

As teorias de enfermagem surgem nesse processo com a construção do 

conhecimento de enfermagem e, consequentemente, com a assistência de 

enfermagem ao serem empregadas como guia que beneficia a prática, o condutor 

na observação dos fenômenos, na intervenção, e nos resultados esperados. Uma 

Sistematização da Assistência de Enfermagem proporcionando meios para 

organizar um plano de cuidado dos pacientes, para decorrer com a análise e 

interpretação dos dados, com vistas a traçar diagnósticos, planejar, implementar e 

avaliar esse processo de cuidar em um resultado daquilo que se conhece, e se 

pesquisa, sendo estas um elo que vincula a teoria à prática formulando um 

processo de enfermagem7,8.  

O Processo de Enfermagem reflete um trabalho profissional específico e 

pressupõe uma série de ações dinâmicas e inter-relacionadas que indica a adoção 

de um determinado método ou modo de fazer SAE, fundamentado em um sistema 

de valores e crenças morais e no conhecimento técnico-científico da área. Na 

literatura, costuma ser descrito como o ponto focal, o cerne ou a essência da 

prática da Enfermagem. Entretanto, a compreensão acerca do significado e sua 

adoção deliberada na prática profissional, ainda não são unanimidade no âmbito 

da Enfermagem.  

Assim, esse instrumento irá apresentar um método específico de 

aplicabilidade no cuidar, através de uma abordagem científica na forma de 

solucionar os problemas encontrados na prática de enfermagem referentes a 



pacientes coronarianos, que representam elevado índice de morbidade, 

mortalidade e complicações cardiovasculares e, quando não tratadas, evoluem 

para óbitos. A valorização e a aplicação dessa metodologia da assistência têm 

sido foco de pesquisa nacional9,10,11. 

A SAE juntamente com o Processo de Enfermagem surgem através da 

Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 358/2009 que 

preconiza a Sistematização da Assistência de Enfermagem nas instituições de 

Saúde Brasileira, sendo elas públicas ou privadas,, conforme descreve seu artigo 

3: “a SAE deverá ser registrada em prontuário do paciente/paciente, e deve ser 

composta pelo Processo de Enfermagem” como também preconizada na 

Resolução do COFEN Nº 300/2005, que dispõe sobre a atuação do profissional de 

Enfermagem no Atendimento Hospitalar. No artigo 42, onde lê-se: “o Enfermeiro 

deverá desenvolver a SAE como forma de registro e anotações pertinentes à 

profissão e aos respectivos profissionais de enfermagem”. Já a Resolução do 

COFEN – Nº 290/2004, descreve as especialidades de Enfermagem e, no seu 

artigo 1º, tem-se a listagem das especialidades em enfermagem, dentre as quais 

se destaca Enfermagem Terapia Intensiva, objeto deste estudo, no qual torna 

indispensável o enfermeiro com prestação nos cuidados de maior complexidade 

técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 

decisões clínicas imediatas, assim como, realizar a prescrição da assistência. 

Além disso, foi criada uma Portaria 1.071/2005 pelo Ministério da Saúde, que 

preconiza uma Política Nacional de Atenção ao Paciente Crítico 12,13. 

Diante da minha experiência, como enfermeira assistencial, durante oito 

anos em UTI despertou-me necessidade emergente de contribuir com a 

construção de um Instrumento de Coleta de Dados em uma Unidade de Terapia 

Intensiva que norteasse as reais necessidades dos pacientes. Após três anos 

trabalhando em uma Unidade de Terapia Intensiva Coronariana no Hospital 

Memorial São Francisco, constatei que não dispõe de um instrumento com SAE 

voltado para pacientes coronarianos, mas sim de um instrumento utilizado para 

várias especialidades, como: neurologia, traumatologia, nefrologia. Partindo deste 

pressuposto, percebo que se faz necessária a construção de um instrumento 



referente à sistematização da prática de enfermagem, para que por meio deste a 

SAE seja aperfeiçoada, tornando-se eficaz, ágil e específica para a área 

abordada, gerando um atendimento de alta qualidade, promovendo, controlando e 

visando a uma adaptação do paciente perante a tal hospitalização uma vez que a 

ausência de um instrumento específico que oriente a coleta de dados interfere 

substancialmente na qualidade dos dados colhidos, de forma que os prejuízos 

incidem diretamente no produto final: a qualidade da assistência.  

Para que o enfermeiro possa agir na individualidade de cada paciente, é 

preciso um guia norteador para direcionar a assistência voltada para sua 

patologia, ou seja, um referencial teórico, pois é por meio do Processo de 

Enfermagem que a estrutura teórica escolhida é aplicada à prática assistencial10. 

Vale ressaltar a necessidade de estimular a aplicação da SAE e os registros 

prestados pela equipe de enfermagem, visando à melhoria da qualidade prática, 

diminuindo a ansiedade destes pacientes, melhorando a assistência praticada, 

evitando complicações e proporcionando o conforto na Unidade de Terapia 

Intensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Elaborar um instrumento para coleta de dados para pacientes adultos 

atendidos na Unidade de Terapia Intensiva Coronariana do HMSF, 

fundamentado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda 

de Aguiar Horta.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar indicadores empíricos das Necessidades Humanas Básicas em 

pacientes com doença coronariana, na literatura e em prontuários de 

pacientes internos na Unidade de Terapia Intensiva Coronariana; 

 Desenvolver as afirmativas de diagnósticos/intervenções de enfermagem a 

partir dos indicadores clínicos das Necessidades Humanas Básicas 

identificadas.  

 Estruturar um instrumento atendendo as etapas do processo de 

enfermagem para pacientes internos na Unidade de Terapia Intensiva 

Coronariana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Visão Geral da Teoria na Enfermagem 

 

As teorias de enfermagem servem para descrever, explicar, diagnosticar 

e/ou prescrever medidas referentes ao cuidado de enfermagem. O trabalho 

científico envolvido no desenvolvimento da teoria é tal que, uma vez identificado 

que uma destas teorias é relevante para uma ciência tal como a enfermagem, ela 

oferece justificativa ou razão bem fundamentada sobre como é que os enfermeiros 

realizam determinadas intervenções7. 

As primeiras teorias surgiram nos Estados Unidos, a partir de 1950, tendo 

como precursora Florence Nightingale onde enfatizava a utilidade do 

conhecimento empírico, acreditando que o conhecimento desenvolvido e usado 

pelos enfermeiros deveria ser diferente do conhecimento médico, insistindo em 

que os enfermeiros seriam treinados para o controle, formação e administração da 

prática de enfermagem nos lares e nos hospitais, já no Brasil em 1970 com 

Wanda de Aguiar Horta14.  

Seguindo a linha dos mesmos autores, a teoria é uma explicação 

sistemática de um evento em que os componentes e os conceitos são 

identificados, os relacionamentos são propostos e as previsões são feitas. Sua 

importância para a enfermagem, segundo Fawcett, são: identificar determinados 

padrões para a prática de enfermagem; identificar os cenários em que a prática de 

enfermagem deve ocorrer; identificar os processos distintos de enfermagem a 

serem usados e as tecnologias a serem utilizadas; dirigir o fornecimento dos 

serviços de enfermagem; servir como base para os sistemas de informação 

clínica, incluindo a  base de admissão, processo de enfermagem e o sumário de 

alta; orientar o desenvolvimento dos sistemas de classificação do paciente e dirigir 

os programas de garantia de qualidade. 

 As teorias buscam as bases de conhecimentos teóricos, validação do 

senso-comum, prestígio à ciência/pesquisa e trabalha com metaparadigmas 

postulando novos conceitos centrais, definições, declarações relacionais e metas 



para a enfermagem, onde os esforços para desenvolver a teoria têm sido 

marcados por conferências sobre o assunto, proliferação das estruturas teóricas e 

conceituais e ensino formal de desenvolvimento da teoria no ensino de graduação 

em enfermagem7. 

De acordo com Garcia e Nóbrega15, os aspectos interpessoais, intelectuais 

e científicos formulam os modelos assistenciais de enfermagem que serão 

construídos através da relação das teorias com a prática que se faz necessária um 

método, o Processo de Enfermagem. Assim, uso de uma teoria apoia os 

enfermeiros na definição de seus papéis, no melhor conhecimento da realidade e 

consequente adequação e qualidade do desempenho profissional, proporcionando 

aos pacientes submeter-se a procedimentos e cuidados com menos danos.  

 Enfatizam que em todas as teorias o objetivo comum de orientar uma 

assistência sistematizada, planejada, organizada e documentada, favorece a 

formalização das ações exercidas pelos enfermeiros, que são elaboradas para 

explicitarem a complexidade e multiplicidade dos fenômenos presentes no campo 

da saúde e para servirem como referencial teórico/metodológico/prático aos 

enfermeiros que se dedicam à construção de conhecimentos, ao desenvolvimento 

de investigações e à assistência no âmbito da profissão16. 

 Partindo da pesquisa na literatura, alguns autores descrevem os estágios 

do conhecimento da profissão do enfermeiro como sendo cinco estágios: Estágio 

do Conhecimento Silencioso – onde o ensino e a prática eram fundamentados 

em regras, princípios e tradições, o ensino e a prática da enfermagem 

concentravam-se no desempenho das habilidades técnicas e na aplicação de 

poucos princípios básicos, dependiam das prescrições dos médicos, e os 

administradores dos hospitais consideravam a enfermagem como mão-de-obra 

barata e explorava seus serviços, e eram ensinadas a serem submissas aos 

médicos sem questionar. Estágio do Conhecimento Recebido – ocorreu o 

avanço nas organizações profissionais de enfermeiros, os testes estaduais para o 

registro de licença entraram em vigor, início dos primeiros programas de 

doutorado em enfermagem, ou seja, um crescimento no ensino da enfermagem. 

Estágio do Conhecimento Subjetivo – a enfermagem se originava de teorias 



sociais, biológicas e médicas, evoluindo suas experiências pessoais, profissionais 

e educacionais e refletiam sua percepção da prática ideal. Estágio do 

Conhecimento de Procedimentos – onde no início da década de 1980, as 

teorias de enfermagem passaram a caracterizar o papel do enfermeiro. Estágio 

do Conhecimento Construído – houve a necessidade de desenvolver teorias 

que proporcionassem fundamentos para a prática de enfermagem17. 

 Assim, as teorias são classificadas na enfermagem como Âmbito da Teoria 

e a Metateoria. O Âmbito da Teoria se refere à complexidade e ao grau de 

abstração, incluindo o nível de especificidade e o concretismo de seus conceitos e 

proposições. Já a Metateoria refere-se à teoria sobre a teoria. Na enfermagem, 

focaliza os aspectos amplos, como os processos de geração de conhecimento e o 

desenvolvimento da teoria que é um fórum para o debate dentro da disciplina. Os 

aspectos metateóricos recentes relacionam-se com a filosofia da enfermagem e 

abordam os níveis de desenvolvimento da teoria que são necessários à prática, 

pesquisa e ensino da enfermagem12,9. 

 Outras teorias existentes na enfermagem são: as Grandes Teorias, as 

Teorias de Médio Alcance, as Teorias Práticas e as Teorias Parciais. As Grandes 

Teorias são as mais complexas e as de âmbito mais abrangente, que explicam as 

amplas áreas dentro da disciplina e incorporam inúmeras teorias. As Teorias de 

Médio Alcance localizam-se entre os modelos de enfermagem e as ideias mais 

concretas, proporcionando uma base para a geração de hipóteses testáveis, 

relacionadas a determinado fenômeno de enfermagem e a certa população de 

pacientes, tendo como exemplos o apoio social, a qualidade de vida e a promoção 

da saúde. As Teorias Práticas são limitadas a população ou campos específicos 

da prática e usam o conhecimento de outras disciplinas, tendo como exemplos o 

do vínculo com o bebê e o controle da dor oncológica. As Teorias Parciais estão 

em estágio de desenvolvimento14.  

As Teorias na Enfermagem são embasadas na prática profissional, 

constituindo-se em hipóteses elaboradas para refletir sobre a assistência de 

enfermagem, bem como para projetar suas intenções além dos limites e relações 

entre profissionais e indivíduos demandadores de cuidado19. 



Dessa forma, podemos citar algumas teorias, como: Teorias Orientadas 

para a Interação: Hildegard Peplau; Josephine Paterson e Loretta Zderad; Ida 

Orlando; Joyce Travelbee; Erickson, Tomin e SwainErnestine Wiedenbach; 

Imogene King; Boykin e Schoenhofer. Teorias do Campo de Energia/Ser 

Humano Unitário: Martha Rogers; Margaret Newman e Rosemarie Rizzo Parse. 

Teorias Orientadas para os Sistemas: Dorothy Johnson; Callista Roy; Betty 

Neuman; Myra Levine; Madeleine Leininger; e as Teorias Orientadas para as 

Necessidades Humanas/Poblemas: Florence Nightingale; Lydia Hall; Jean 

Watson; Virgínia Henderson; Dorothea Orem; Faye Abdellah e Wanda de Aguiar 

Horta17. 

 Contudo, entendemos que houve um avanço das Teorias de Enfermagem, 

desde 1950, produzindo aspectos importantes no desenvolvimento do 

desempenho das funções de práticas, pesquisa, ensino e na administração de 

enfermagem. 

 

2.2 Teoria das Necessidades Humanas Básicas 

 

No Brasil, a pioneira nessa divulgação foi Wanda de Aguiar Horta que 

constituiu um importante marco no sentido de propor uma assistência 

sistematizada, a partir dos estudos iniciados em 1973 com as Teorias das 

Necessidades Humanas Básicas, destacando as Necessidades: Psicobiológicas, 

Psicossociais e Psicoespirituais  às quais  visam a um cuidado de forma holística 

através do Processo de Enfermagem utilizando as fases: Histórico de 

Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Plano Assistencial, Prescrição de 

Enfermagem, Evolução de Enfermagem e o Prognóstico20. 

 Wanda de Aguiar Horta nasceu em 11 de agosto de 1926, natural de Belém 

do Pará. Permaneceu em Belém até os 10 anos de idade onde iniciou seus 

estudos primários no Colégio Progresso Paraenses. Em 1936, a família Aguiar 

mudou-se para Ponta Grossa, no Paraná, onde concluiu o curso no Colégio 

Regente Feijó na mesma cidade. Graduada em Enfermagem em 1948, Licenciada 

em História Natural pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 1953, 



Doutora em Enfermagem e Pós-graduada em Pedagogia e Didática aplicada à 

Enfermagem em 196220. 

Livre-Docente da cadeira de Fundamentos de Enfermagem, da Escola de 

Enfermagem Ana Néri da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 31 de 

outubro de 1968. Professora livre-docente, Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo, em 1970 e Adjunto, Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo, concurso realizado em 2 de abril de 1974. Trabalhou 

em diversas instituições no período de 1948 a 1958 entre as quais destacamos: 

Chefe de Enfermagem do Serviço de Enfermagem do Hospital Central 

Sorocabano, São Paulo, no período de 1954 a 1955,  como professora do Curso 

de Auxiliares de Enfermagem do Hospital Samaritano, São Paulo, no período de 

1956 a 1958. Na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo no 

período de 1959 a 1981, como Professora Auxiliar de Ensino da cadeira de 

Fundamentos de Enfermagem de 1959 a 1968, como Professora Livre Docente no 

período de 1970 a 1974, como Professora Titular das disciplinas Introdução à 

Enfermagem e Fundamentos de Enfermagem, no período de 1968 a 1974, como 

Professora Adjunta de 1974 a 1977 não podendo seguir devido sua morte em 

1981 onde deixa inúmeros estudos como textos, livros e artigos20.  

Wanda Horta, cedo demonstrou possuir uma inteligência privilegiada. Sua 

mensagem ultrapassou não só fronteiras geográficas, sendo estudada também a 

nível internacional, como também venceu as barreiras do tempo permanecendo 

ainda viva e atual buscando ao longo de sua trajetória criar e transmitir um 

conceito de enfermagem que englobasse os aspectos, muitas vezes conflitantes, 

de arte humanitária, ciência e profissão. Gostava muito de dar aulas que eram 

sempre enriquecidas por sua cultura geral e científica, e seu maior prazer era 

acompanhar os estágios dos alunos. Ao retornar à Escola de Enfermagem da 

USP, em 1959, começa a desenvolver o núcleo central de seu trabalho que 

constitui na elaboração de vasta fundamentação teórica para a enfermagem, 

culminando com a elaboração da Teoria das Necessidades Humanas Básicas20. 

Wanda Horta incidiu a sua preocupação com a assistência de enfermagem 

através de várias publicações em forma de artigos como forma de melhorar a 



qualidade dessa assistência, e em 1970, no XXII Congresso Brasileiro de 

Enfermagem contribuiu com uma Teoria de Enfermagem, o qual se oferecia as 

primeiras ideias de sua teoria. Esta implicava a implantação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem como forma de organizar o conhecimento e o trabalho 

da Enfermagem21,22. 

 Apesar de todo esforço dirigido para a construção de uma teoria, Horta não 

consegue concluir seu trabalho, devido ao seu estado de saúde e morte prematura 

e, desta forma, o seu trabalho não ficou parado, o mesmo avançou na definição de 

alguns conceitos, princípios e pressupostos na construção do processo de 

enfermagem, além da classificação e identificação de várias Necessidades 

Humanas Básicas. Mas, isso não significa que sua contribuição científica da 

Enfermagem possa ser desqualificada; ao contrário, a sua contínua utilização na 

prática tem afirmado a sua importância23. 

 A Teoria das Necessidades Humanas Básicas foi apresentada por Horta no 

I Congresso Nacional de Enfermagem em 1973, realizado em Lisboa e sua teoria 

foi difundida em todo território brasileiro sendo adotada para guiar a prática 

assistencial, sendo amplamente utilizada nos cursos de graduação e pós-

graduação das Universidades Brasileiras. Esta teoria é fundamentada nas leis que 

regem o universo, quais sejam, a Lei do Equilíbrio que compreende o ser humano 

como parte integrante do universo; a Lei da Adaptação na qual o ser humano se 

adapta ao meio, buscando o equilíbrio; e a Lei do Holismo na qual o ser humano 

integra-se ao universo como um todo unificado e dinâmico20,23. 

 Surgiu, assim, o modelo conceitual baseado nas Necessidades Humanas 

Básicas, após longos anos de estudo e observação. A autora desenvolveu este 

processo embasado na Teoria de Maslow – a da motivação humana, utilizando a 

denominação de João Mohana, para os três níveis de vida psíquica 

(Psicobiológica, Psicossocial e Psicoespiritual), e criou o seu próprio sistema de 

classificação de Necessidades Humanas Básicas22.  

Em caso de estabilidade dinâmica, as necessidades não se manifestam, 

embora estejam latentes, podem aparecer em menor ou maior intensidade, a 

depender do desequilíbrio instalado. As circunstâncias ou condições decorrentes 



destes desequilíbrios são denominadas problemas de enfermagem, os quais 

demandam a assistência profissional do enfermeiro22. 

Wanda Horta trabalhou seguindo os conceitos de parcimônia: Ser Humano 

- é definido como sendo “ [...] parte integrante do universo dinâmico, e como tal 

sujeito a todas as leis que o regem, no tempo e no espaço [...]”, estando em “[...] 

constante interação com o universo, dando e recebendo energia” . A Enfermagem 

- "é ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas 

necessidades básicas, de torná-lo independente desta assistência através da 

educação [...]”, contando para isso com a colaboração de outros grupos 

profissionais". Além destes, o Ambiente que é entendido como o universo 

dinâmico em que o ser humano se encontra sujeito às leis que o regem, assim 

como a Saúde por ela é compreendida como um estado de equilíbrio dinâmico no 

tempo e no espaço22. 

 Ao escrever seu Livro “Processo de Enfermagem”,  divide-o em três partes. 

A primeira, denominada Filosofia, Teoria e Ciência de Enfermagem; a segunda, 

chamada de Processo de Enfermagem e a terceira, Aplicação do Processo de 

Enfermagem através do qual discorre sobre Filosofia da Enfermagem e afirma: 

“Nenhuma ciência pode sobreviver sem filosofia própria”22.  

 
A Filosofia leva à unidade de pensar. Este pensar se dirige à busca 
da Verdade, do Bem e do Belo. A Enfermagem, como os outros 
ramos do conhecimento humano, não pode prescindir de uma 
filosofia unificada que lhe dê bases seguras para o seu 
desenvolvimento. Filosofar é “pensar a realidade”, é “uma 
interrogação”. Inúmeros são os conceitos de filosofia, mas todos 
eles têm em comum: o Ser, o Conhecer e a Linguagem. O ser é 
aquilo que é, é a realidade

37
. 

 
Para Horta (1979), o principal objetivo da Enfermagem é atender as 

Necessidades Humanas Básicas afetadas, aquelas que, consciente ou 

inconsciente, encontram-se em estado de estresse que surge através do 

desequilíbrio dos fenômenos vitais, portanto, exigem uma resolução. Essas 

necessidades têm características, como: vitais, latentes, flexíveis, cíclicas, 

dinâmicas, inter-relacionadas, energéticas, infinitas, hierarquizadas, e apresentam 

individualidades, são universais por serem comuns a todos os seres humanos, 



podendo ser verbalizadas ou não, aparentes, conscientes, diferenciando-se 

apenas por sua maneira de manifestar-se e de satisfazê-la.  

Diante do exposto, diversos fatores podem interferir no atendimento tanto 

na sua manifestação e no atendimento, como: sexo, cultura, escolaridade, ciclo 

saúde-doença, fatores socioeconômicos e ambientais e, nos estados de equilíbrio 

dinâmico, elas não se manifestam, podendo surgir quando estão em estado 

latente, conforme o desequilíbrio existente , podendo, também,  gerar a 

insatisfação ou a satisfação incompleta das necessidades; quando gera estados 

de desconforto prolongados, podem causar doenças, enquanto as necessidades 

satisfeitas mantêm estados de equilíbrio dinâmico no tempo e no espaço. São 

estes estados que são denominados de saúde. Desse modo, dependendo do 

desequilíbrio instalado, as necessidades são afetadas em maior ou menor grau20. 

Face à revisão da literatura, observa o referencial importante, onde utiliza a 

classificação das Necessidades Humanas Básicas (NHB) com adaptação a uma 

pacientela específica de pacientes coronarianos internados na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) 24. Como mostra o (Quadro 01). 

 

Quadro 01 – Distribuição das necessidades humanas básicas a partir das 
classificações apresentadas por Wanda de Aguiar Horta e a classificação do 
estudo. 
 

PSICOBIOLÓGICAS 
 

 

Classificação de Horta Classificação do Estudo 
 

  Regulação Neurológica Regulação Neurológica 

Oxigenação  Oxigenação  
Regulação vascular  Regulação vascular erf 

Regulação térmica  Regulação térmica  

Nutrição  Nutrição  

Hidratação  Hidratação  

Eletrolítica  Eletrolítica  

Hidrossalina  Hidrossalina 

Imunológica  --------------- 

Eliminação  Eliminação  

Regulação imunológica  --------------- 

Percepção: visual, olfativa, auditiva, Percepção dos órgãos dos sentidos: 



gustativa, tátil e dolorosa. visual, olfativa, auditiva, gustativa, tátil 
e dolorosa. 

Integridade física  Integridade física (Integridade cutâneo- 
mucosa)  

Sono e repouso  Sono e repouso  

Cuidado corporal  Cuidado corporal  

Exercício e atividade física  
 

Atividade física (Mecânica corporal, 
motilidade e Locomoção)  

Sexualidade  Sexualidade  

Hormonal  Hormonal  

Abrigo  --------------- 

Mecânica corporal  --------------- 

Motilidade  --------------- 

Locomoção  Locomoção 

Integridade cutâneo- mucosa  --------------- 

Crescimento celular  --------------- 

PSICOSSOCIAIS  

Classificação de Horta Classificação do Estudo 
 

Amor Amor, aceitação 

Comunicação  Comunicação 

Atenção Atenção 

Gregária  Gregária 

Autoestima  Autoestima 

Segurança Segurança 

Aprendizagem (educação á saúde) Educação para saúde/aprendizagem 

Terapêutica  Terapêutica 

Liberdade --------------- 

Recreação --------------- 

Lazer Lazer 

Criatividade Criatividade 

Auto realização  Auto realização 

Espaço --------------- 

Aceitação  Aceitação 

Participação  --------------- 

Autoimagem  --------------- 

Ambiente  Ambiente 

PSICOESPIRITUAL  

Classificação de Horta Classificação do Estudo 
 

Religiosa ou teológica, ética ou de 
filosofia de vida  

Religiosidade / espiritualidade  

Fonte: BUB, H. B. C; GARCIA, T. R. Necessidades Humanas: do mito à Enfermagem atual. In: 
GARCIA, TR; EGRY, EY. (org). Integralidade da Atenção no SUS e Sistematização da Assistência 
de Enfermagem. Porto Alegre: Artmed, 2010. 



2.2.1 Necessidades psicobiológicas  

 

São necessidades intrínsecas a qualquer ser humano, e se apresenta de 

forma diferente de acordo com a etapa de crescimento e desenvolvimento em que 

se encontram. Nos pacientes coronarianos. estes dados são relevantes uma vez 

que estão diretamente ligados à parte hemodinâmica do paciente e importantes 

para que se alcance um resultado positivo no seu prognóstico onde estas passam 

a existir involuntariamente e sem planejamento anterior no sentido de auxiliarem 

aquelas funções essenciais à manutenção da vida7. De acordo com estas 

necessidades, descrevo em seguida as mais comuns achadas nos pacientes na 

UTI coronariana. 

 

Necessidade de Regulação Neurológica 

  

 É a precisão do ser humano em resguardar o bom funcionamento do seu 

sistema nervoso, com o desígnio de controlar e coordenar as funções cognitivas, 

fisiológicas, motoras e de alguns aspectos do comportamento, como também a 

recepção e a percepção dos processos de pensamento, o domínio da fala e o 

armazenamento da memória24,25. Nos pacientes coronarianos pode se fazer 

presente várias complicações neurológicas como: a isquemia cerebral transitória, 

acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico ou derrame cerebral e 

AVC isquêmico26. 

 No estado neurológico, o nível de consciência é um importante dado que 

serve como parâmetro para avaliar funções cerebrais e qualquer mudança que 

ocorra, neste estado implicará morte cerebral decorrente de lesão estrutural e 

desequilíbrio metabólico ou psicológico2. 

Indicadores Empíricos Identificados: Quadro de desorientação; sonolenta; 

agitação motora; alteração de memória; estado de torpor; estado de coma; pupilas 

isocoricas/foto reagentes; ausência de déficit motor; presença de cefaleia.  

 

Necessidade de Oxigenação  



Esta necessidade consiste no processo de uso do oxigênio na oxirredução 

das atividades vitais, que podem ser evidenciadas através dos seguintes 

problemas de enfermagem: cianose, dispneia, ortopneia, cansaço, fadiga, 

lentidão, insegurança, agitação, irritabilidade, ansiedade, medo, euforia, tontura, 

coriza, tosse, hemorragia, sangramento, obstrução das vias respiratórias, estase 

circulatória, modificações no ritmo, frequência entre outras22. 

A oxigenação é essencial para a sobrevivência humana e na doença 

cardíaca esta necessidade  torna-se muito aparente uma vez que a viscosidade 

sanguínea aumente, diminuindo o fluxo sanguíneo capilar, cuja consequência é a 

diminuição do transporte de oxigênio, o que leva os tecidos à morte por falta de 

oxigenação e por consequência falência cardíaca. Outros sintomas que podem 

surgir no paciente coronariano é a dispneia e a cianose causada pela falta de 

oxigênio no sangue7.  

Indicadores Empíricos Identificados: Hipercapnia; hiperventilação; 

hipoventilação; dor torácica; expansão torácica simétrica ou assimétrica; ruídos 

respiratórios adventícios; respiração com pressão positiva; Saturação de Oxigênio 

da Hemoglobina (SaO2); Pressão Parcial de Oxigênio no Sangue Arterial (PaO2); 

Pressão Parcial de CO2 no sangue Arterial (PaCO2); Potencial Hidrogeniônico (pH 

do sangue); Saturação da Pressão de Oxigênio (SpO2); Dióxido de Carbono 

(EtCO2); Saturação Venosa Mista de oxigênio (SvO2); eupneico, dispneico; 

taquipneico; respiração espontânea, respiração artificial VMI (Ventilação Mecânica 

Invasiva), VNI (Ventilação Mecânica Não Invasiva), suplementação de oxigênio 

(O2 sob Cateter Nasal e Máscara de Venture). 

 

Necessidade de Regulação Vascular  

 

 Esta é “[...] a necessidade do organismo de transportar e distribuir 

nutrientes vitais através do sangue para os tecidos e remover substâncias 

desnecessárias, com o objetivo de manter a homeostase dos líquidos corporais a 

sobrevivência do organismo”. Esta necessidade é feita através do sistema 



cardiovascular, o qual tem como um dos parâmetros a frequência cardíaca, que, 

nos adultos, dentro da normalidade varia de 60 a 100 batimentos por minuto7,27.  

O paciente coronariano pode vir a desenvolver Infarto Agudo do Miocárdio, 

entre outras como também a aterosclerose coronariana, que é caracterizada pela 

acumulação anormal de substâncias lipídicas e tecido fibroso na parede vascular, 

levando às alterações na estrutura e função arteriais e à redução do fluxo 

sanguíneo para o miocárdio. As causas mais comuns são alterações no 

metabolismo lipídico, coagulação sanguínea e propriedades biofísicas e 

bioquímicas das paredes arteriais2.  

Indicadores Empíricos Identificados: Taquicardias; bradicardias; Parada 

Cárdio Respiratória (PCR); Bloqueio Átrio Ventricular Total (BAVT); pressão 

arterial sistêmica; Pressão Venosa Central (PVC); perfusão periférica; arritmias 

cardíacas; pressão arterial média (PAM) invasiva; cateter venoso central mal 

posicionado; Parada Cardíaca; Fibrilação Ventricular (FV), aquecimento membros 

inferiores; meias elásticas. 

 

Necessidade de Regulação Térmica  

 

A regulação térmica é a necessidade que o organismo tem de manter o 

equilíbrio entre o calor produzido e o eliminado do nosso corpo. Apesar dos 

extremos nas condições ambientais e na atividade física, nos seres humanos os 

mecanismos de controle da temperatura mantêm a temperatura corpórea central 

relativamente constante7.  

O hipotálamo é uma estrutura que corresponde a menos de 1% do cérebro, 

mas por ele passam várias fibras que controlam e coordenam o funcionamento do 

organismo no sentido da homeostasia. Uma das funções do hipotálamo é o 

controle da temperatura corporal funcionando como um termostato. Assim, se a 

temperatura corporal estiver alta, o hipotálamo faz com que os capilares que 

passam pela pele aumentem de diâmetro, permitindo o esfriamento do sangue7.  

O paciente coronariano pode apresentar uma hipotermia, pele fria, calafrios, 

presença de tremores, caso ele venha a desenvolver um choque cardiogênico, 



ocorre quando o ventrículo esquerdo apresenta-se extensamente lesado: o 

músculo cardíaco perde a força contrátil e o resultado é a diminuição marcante no 

débito cardíaco, com perfusão tecidual inadequada para órgãos vitais (coração, 

cérebro, rins), e o grau do choque é proporcional ao nível da disfunção ventricular 

esquerda. No edema agudo de pulmão, o hipertenso também apresenta uma 

hipotermia2.  

Indicadores Empíricos Identificados: Presença de tremores; calafrios; pele 

fria; hipotermia, hipertermia; sudorese. 

 

Necessidade de Nutrição  

 

Relata a necessidade que o organismo tem de utilizar os alimentos para 

manter a vida. Algumas condições, tais como: lesões da boca e gengivas; 

doenças, como o câncer de boca e de esôfago; náuseas e vômitos interferem na 

ingestão alimentar, podendo levar o paciente a apresentar muitas vezes déficit 

nutricional em decorrência de uma alimentação insuficiente ou inadequada como 

também revelam benefícios da restrição salina ao paciente coronariano para 

diminuição da mortalidade por acidente vascular encefálico e para a regressão da 

hipertrofia ventricular esquerda28,2. 

Dentre outras, a obesidade aumenta duas a seis vezes o risco de doença 

cardíaca. É geralmente, diagnosticada através do Índice de Massa Corpórea (IMC) 

do paciente, que é calculado pelo peso em quilograma, dividido pelo quadrado da 

altura em metros. O excesso de peso corporal tem forte correlação com o 

aumento da pressão arterial. É um fator predisponente para a doença cardíaca. 

Todos os coronarianos com excesso de peso devem ser incluídos em programas 

de redução de peso, de modo que alcancem Índice de Massa Corpórea (IMC) 

inferior a 25 kg/m² e Relação Cintura-Quadril (RCQ) inferior a 0,8 centímetros para 

as mulheres e a 0,9 centímetros para os homens, em razão de sua associação 

com o risco cardiovascular aumentado29.  

Indicadores Empíricos Identificados: Intolerância alimentar; recusa da dieta; 

disfagia; dispepsia; dor epigástrica; sons abdominais audíveis; prótese dentária; 



vias de administração de dieta parenteral; oral; enteral; sonda nasogástrica; dieta 

zero; decúbito elevado; resíduo gástrico; dieta suspensa; bronco aspiração. 

 

 Necessidade de Hidratação e Eletrolítica  

 

Hidratação é “[...] a necessidade de manter em nível ótimo os líquidos 

corporais, compostos essencialmente pela água, com o objetivo de favorecer o 

metabolismo corporal.” Regulação hidrossalina e eletrolítica é “[...] a necessidade 

de manter o equilíbrio entre a capacidade funcional de todos os órgãos e os 

sistemas do corpo.” Estes equilíbrios são mantidos pela entrada e saída de água e 

eletrólitos, sua distribuição no corpo, e controlados pelo sistema renal e 

pulmonar7.  

O corpo humano compõe-se, aproximadamente, de 45% a 75% de água, 

dependendo da idade e do gênero e costuma ser fornecida  a partir de líquidos 

ingeridos, alimentos consumidos e nutrientes que se oxidam durante o 

metabolismo. Uma vez absorvida, a água é distribuída em dois compartimentos 

gerais: no interior das células, é chamado de líquido intracelular (LIC) e no 

exterior, líquido extracelular (LEC). Este é ainda subdividido em líquido intersticial, 

que se localiza no espaço tissular, entre as células e em torno delas, e líquido 

intravascular, que se refere ao plasma aquoso, ou soro, uma porção do sangue28.  

Esses líquidos possuem em sua composição sódio, potássio, cálcio, 

magnésio, cloretos, bicarbonatos e fosfatos; eletrólitos indispensáveis para a 

manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e metabólico. O potássio é o principal 

eletrólito do LIC e o sódio, do LEC7.  

Indicadores Empíricos Identificados: Alteração do turgor cutâneo; pele 

ressecada; língua seca; lábios ressecados; polidipsia; desidratação; retenção de 

líquidos; peso; edema; elasticidade da pele; rede venosa preservada; ausência de 

sinais flogísticos; acesso venoso periférico e central. Hipervolemia; hipovolemia. 

 

Necessidade de Eliminação  

 



Esta necessidade de eliminação é a necessidade do organismo de eliminar 

substâncias indesejáveis ou presentes em quantidades excessivas, ou seja, é um 

processo metabólico do organismo capaz de eliminar os resíduos metabólicos e 

substâncias desnecessárias ou excedentes. Nos cardiopatas, essa eliminação 

ocorre de várias formas: por meio de vômitos, diurese, evacuação, entre outros; 

porém, as substâncias indesejáveis do organismo são eliminadas principalmente 

pelo trato urinário e digestivo. Esses sistemas podem apresentar alterações 

decorrentes do estresse e do uso de medicamentos anestésicos, diuréticos e 

analgésicos24.  

O paciente cardiopata pode desenvolver uma complicação renal em 

decorrência do agravamento da hipertensão, que irá lesar as diferentes estruturas 

dos rins. Quanto mais essa doença avança, maiores danos para os rins, 

perturbando suas funções, determinando, então, a insuficiência renal. A perda 

progressiva das funções renais provoca hipertensão arterial ou seu agravamento. 

O aumento da pressão é percebido com a dor de cabeça, dificuldade visual, 

cansaço, falta de ar e ainda aumenta o risco de infarto e acidentes vasculares27.  

Indicadores Empíricos Identificados: Constipação; episódios diarreicos; 

vômitos; diurese nas 24 horas; Sonda Vesical de Demora (SVD); oligúria; poliúria; 

anúria; hemodiálise.  

 

Necessidade de Percepção dos Órgãos dos Sentidos: Visual, Olfativa, 

Auditiva, Gustativa, Tátil e Dolorosa  

 

“É a necessidade de o organismo perceber o meio através de estímulos 

nervosos, com o objetivo de interagir com os outros e perceber o ambiente”. Esta 

necessidade está dividida em: percepção visual, olfativa, auditiva, gustativa, tátil e 

dolorosa24.  

 

A ) Percepção Visual  

 



É a necessidade que leva o indivíduo a ver o mundo, e a partir desta, obter 

informações sobre o meio em que vive, e para os coronarianos esta necessidade 

atinge em especial os hipertensos, podendo causar alterações óticas na retina 

devido à esclerose suave/estreitamento arterial, até acentuadas mudanças da 

retina e esclerótica com edema ou papiledema, exsudatos, hemorragias e 

estreitamento arterial, dependendo da gravidade e duração da hipertensão 

arterial27.  

Indicadores Empíricos Identificados: Uso de óculos e colírios. 

 

B) Percepção Olfativa  

 

O olfato consiste na capacidade de sentir os odores do meio, diferenciar os 

alimentos, sendo também importante para a avaliação a ser feita pela enfermeira, 

pois, através do olfato, detectamos condições de higiene, presença de processos 

infecciosos, condições patológicas graves (cetoacidose diabética) entre outros 

odores7.  

Indicadores Empíricos Identificados: Espirros; obstrução nasal  

 

C) Percepção Auditiva  

 

É a capacidade do indivíduo ouvir sons e, quando acometido por algum 

distúrbio , afeta a qualidade de vida das pessoas; quando é adquirida por adultos, 

surge gradualmente, sendo capaz de dificultar a recepção da linguagem oral. As 

patologias do aparelho circulatório, inclusive a hipertensão arterial, podem afetar 

diretamente a orelha interna de muitas maneiras, e uma destas é comprometendo 

o processamento do sinal acústico ou da fala e, consequentemente, a habilidade 

do indivíduo para a comunicação, além de levar o paciente à presença do 

zumbido, fala alta e otalgia2.  

Os mecanismos de degeneração do aparelho auditivo, ocasionada por 

problemas circulatórios, em especial pela hipertensão arterial, assim como 

priorizar o diagnóstico precoce da deficiência auditiva em portadores de HAS15.  



Indicadores Empíricos Identificados: Surdez. 

 

 D) Percepção Gustativa  

 

É uma capacidade que o indivíduo tem de diferenciar o paladar e assume 

um importante papel para a qualidade de vida das pessoas e com o a idade está 

sensibilidade vai diminuindo através das papilas gustativas e com isso uma perda 

do peso, essa e outras alterações podem trazer grandes transtornos no controle 

de dietas e, consequentemente, na nutrição do indivíduo. No caso dos hipertensos 

que vivem sob constante regime alimentar, restringindo-se uma série de alimentos 

e condimentos, a dieta já é naturalmente de difícil controle até por uma questão de 

nossa cultura alimentar. A maioria dos hipertensos relata que as medicações anti-

hipertensivas alteram o paladar, deixando um gosto amargo na boca, alteração no 

paladar e aumento da saliva2. 

Indicadores Empíricos Identificados: diminuição da sensibilidade gustativa; 

ingesta alimentar. 

 

E) Percepção Tátil  

 

É a capacidade que nosso organismo tem de sentir diferentes sensações 

provocadas por estímulos dos receptores existentes na nossa pele e no tecido 

subcutâneo, a saber: o cortante, o quente, o frio, o áspero entre outros. Desta 

forma, a sensibilidade do corpo retém duas funções possíveis para o organismo: 

função de proteção e função dirigida para o mundo externo. A percepção tátil no 

paciente hipertenso pode apresentar-se alterada no caso do acidente vascular 

cerebral. Cada área do cérebro é suprida por vasos sanguíneos específicos. Se a 

área afetada for a responsável pelo tato do membro superior direito, este perderá 

a sensibilidade tátil. A perda da função é maior imediatamente, após o acidente 

vascular cerebral25.  

Indicadores Empíricos Identificados: Reação excessiva ou baixa a 

estímulos dolorosos. 



F) Percepção Dolorosa  

 

Esta capacidade é a mais sentida no meio hospitalar e entre os cardiopatas 

ela reflete a dor envolvendo componentes físicos, emocionais e cognitivos, 

exemplo desta é a angina do peito, a qual significa crise de dor ou sensação de 

pressão na região anterior do tórax2.  

A experiência da dor é complexa e subjetiva, altamente individualizada, 

exaustiva e demanda energia da pessoa. O estímulo da dor é de natureza física 

e/ou mental. A dor é categorizada pela duração em aguda ou crônica. É o 

desconforto no paciente cardiopata. Pode apresenta-se sob várias formas como: 

angina (doença da artéria coronária/comprometimento cardíaco), dor não continua 

nas pernas/claudicação (indicativo de arteriosclerose das artérias das 

extremidades inferiores e dores de cabeça occipitais graves podem ser 

observadas também7,27.  

Indicadores Empíricos Identificados: Presença de dor; comportamento não 

verbal a dor. 

 

 Necessidade de Integridade Física e Cutâneo Mucosa  

 

Está necessidade incorpora a necessidade de integridade cutâneo mucosa 

e consiste na obrigação do organismo na manutenção das funções de proteção, 

regulação da temperatura, sensação e excreção da pele e das mucosas, enquanto 

a necessidade de integridade física consiste na capacidade do organismo em 

manter suas características de sensibilidade, elasticidade, vascularização e 

umidade do tecido epitelial, subcutâneo e mucoso, tendo como objetivo a proteção 

do corpo24,7. 

Essa necessidade apresentada pela pele, considerada o maior órgão do 

corpo constituindo de 15% do peso corporal total de um adulto, é formada por 

duas camadas: a derme e a epiderme onde a pele intacta protege o paciente de 

lesões químicas e mecânicas7.  



Indicadores Empíricos Identificados: Pele íntegra; edema; hematomas; 

deiscência da ferida operatória; hiperemia; secreção seroso-sanguinolenta; pele 

lisa; normocorada; hipocorada; cianose; escoriação. 

 

Necessidade de Sono e Repouso  

  

É a necessidade essencial para a recuperação do paciente uma vez que o 

organismo deve manter um período de repouso do corpo e da mente, com a 

finalidade de restaurar suas funções orgânicas. As pessoas precisam de 

quantidades diferentes de sono e repouso. Sem a quantidade adequada de sono e 

repouso, há uma redução na capacidade de concentração, de realização de 

julgamentos e de participação em atividades diárias, além de aumentar a 

irritabilidade altera toda a parte hemodinâmica instalada seja através de um pico 

hipertensivo, taquicardia ventricular, dispneia, apneia do sono muito ocasionada 

pela hipertensão arterial sistêmica e a obesidade,  entre outros25,7.  

Em pacientes que realizaram a monitorização ambulatorial da pressão 

arterial, a ausência do repouso noturno ou alterações no ciclo do sono torna-se um 

alto índice para desenvolver algum comprometimento cardíaco, em um estudo, 10 

em 11 pacientes que não apresentaram descanso noturno durante a 

monitorização ambulatorial da pressão arterial, confirmaram à polissonografia ter 

síndrome da apnéia obstrutiva do sono; por outro lado, quando o paciente tem seu 

descanso, sente-se livre de ansiedade e fisicamente relaxado pronto para 

desempenhar suas atividades físicas, mentais e espirituais do dia a dia5.  

Indicadores Empíricos Identificados: Sono regular/irregular; insônia; uso de 

medicamentos prescritos; estresse emocional; alterações no ambiente físico; 

hábitos alimentares. 

 

Necessidade de Cuidado Corporal  

 

O cuidado corporal é a necessidade do indivíduo para realizar atividades 

com o objetivo de preservar seu asseio corporal de forma responsável e eficaz. A 



higiene pessoal afeta o conforto, a segurança e o bem-estar do paciente onde 

pessoas sadias são capazes de proporcionar seu próprio asseio corporal 

enquanto pacientes que estão doentes ou fisicamente comprometidos, 

frequentemente necessitam de níveis variados de assistência evitando que outras 

necessidades sejam afetadas, tais como a integridade física24,7. 

 Essa necessidade é fundamental para todas as pessoas. No caso do 

cardiopata que sofreu um IAM ou tem um  bloqueio atrioventricular grau III entre 

outros, eles tem que se manter em repouso e sentem a dificuldade para tomar 

banho, vestir-se e fazer a higiene oral. E nestes casos a equipe de Enfermagem 

presta sua assistência de forma a atingir com satisfação as necessidades 

humanas básicas dos pacientes por eles responsabilizados7.  

Indicadores Empíricos Identificados: Um banho no leito diário; higiene oral e 

corporal prejudicada; capacidade para autocuidado. 

 

Necessidade de Atividade Física (Mecânica Corporal, Motilidade e 

Locomoção)  

 

É a necessidade de movimentar-se por meio do uso da capacidade de 

controle e relaxamento dos grupos musculares, com o objetivo de evitar lesões 

tissulares, exercitar-se, trabalhar, satisfazer outras necessidades, realizar desejos, 

sentir-se bem, entre outros. Esta definição incorpora as necessidades de 

locomoção, de mecânica corporal e motilidade24.  

Esta necessidade é traduzida como a capacidade de movimentar os 

segmentos corporais onde traduz a habilidade de movimentar-se livremente; é 

uma qualidade central que o indivíduo expressa, sendo uma das formas de medir 

seu estado de saúde, sua condição física e é também uma forma de expressar 

gestos, hábitos e a comunicação não verbal, reproduzida através de expressões 

faciais20.  

A locomoção pode ser definida como toda e qualquer ação que move o 

corpo de um animal através do espaço aéreo, aquático ou terrestre e tratar-se de 

uma classe de movimentos muito comuns no comportamento motor humano, 



composta por movimentos integrados e complexos dos segmentos do corpo 

humano. Embora duas pessoas não possam locomover-se de maneira idêntica, 

existem certas características da locomoção que são universais. Estes pontos 

similares servem como base para a descrição cinemática, eletromiográfica e 

dinâmica da marcha. Ela é atingida por meio de movimentos coordenados dos 

segmentos corporais, numa interação dinâmica das forças internas e forças 

externas7.  

Indicadores Empíricos Identificados: Faz exercícios físicos; deambulação; 

movimentação e flexão dos MMSS e MMII; hipertonia; deambulação, força motora 

preservada. 

 

 Necessidade de Sexualidade  

  

  É a necessidade de integrar aspectos somáticos emocionais, intelectuais e 

sociais do ser, com o objetivo de obter prazer e consumar o relacionamento sexual 

com um parceiro ou parceira e procriar sendo um senso de feminilidade ou 

masculinidade compreendendo dimensões biológicas, sociológicas, psicológicas, 

culturais e espirituais, sendo a cultural ponto chave neste contexto24.  

Indicadores Empíricos Identificados: Atividade sexual; uso de métodos 

anticoncepcionais; ligadura tubária. 

 

Necessidade de Regulação Hormonal  

 

É a necessidade do organismo de manter em harmonia os reguladores 

químicos, produzidos e secretados durante o metabolismo pelo sistema endócrino, 

que são transportados para os tecidos com a função de estimular, catalisar ou 

regular os ritmos dos processos metabólicos no organismo30.  

O sistema hormonal no cardiopata interfere na associação da hipertensão 

arterial e contraceptivo oral que foi descrita desde a década de 1960 onde os 

contraceptivos podem aumentar a pressão arterial de 4 a 9 mmHg em relação à 

pressão arterial basal, ocorrendo duas vezes mais a presença de hipertensão 



arterial em mulheres usuárias de anticoncepcionais. O risco aumenta com a idade, 

duração do uso e aumento da massa corporal. O efeito hipertensivo dos 

contraceptivos também é maior com doses mais elevadas de estrógeno e quase 

não existem pílulas contendo apenas progestágenos2.   

Já a diminuição de estrógeno na menopausa pode alterar a vasoatividade 

arterial, ocasionando aumento do tônus vascular e, consequentemente, elevação 

da pressão arterial e diminuição do fluxo sanguíneo tecidual. A menopausa tem 

sido apontada como um dos fatores que contribuem para o desenvolvimento da 

hipertensão em mulheres30.  

Indicadores Empíricos Identificados: Menopausa; hiperglicemia; 
hipoglicemia. 
 

2.2.2 Necessidades psicossociais  

 

O cuidado psicossocial é tão importante quanto o cuidado psicobiológico 

onde devemos estar atentos a todos os aspectos do paciente. O desenvolvimento 

físico e emocional dos pacientes coronarianos (os que se encontram em unidades 

de terapia intensiva coronária) depende das relações humanas e vínculos do 

cardiopata com a equipe multidisciplinar31. 

 

Necessidade de Amor e Aceitação  

 

Necessidade de amor e aceitação é essencial para todo ser humano Pois, 

dar e receber amor faz parte da nossa sobrevivência e é entendida como: ter 

sentimentos e emoções em relação às pessoas em geral, com o objetivo de ser 

aceito e integrado aos grupos, de ter amigos e família. Nos pacientes acometidos 

de doenças coronarianas, como é o caso dos pacientes que esperam por cirurgias 

cardíacas, angioplastias, entre outros, a carência dessa necessidade é maior: 

necessitam de mais amor, companhia, atenção e compreensão24.  

Indicadores Empíricos Identificados: Medo; agressividade; ansiedade; 

tensão; insegurança; irritabilidade.  

 



Necessidade de Atenção  

 

Necessidade de atenção é primordial no que diz respeito ao ambiente 

hospitalar onde os pacientes se encontram frágeis, com medo, distante de seus 

familiares sem atenção específica para atender as suas reais necessidades. 

Desse modo, faz com que o ser humano sinta-se querido, valorizado, importante, 

e que os profissionais prestem um cuidado humanizado pautado na atenção e se 

importem com quem é e com o que faz independente da sua patologia ou seu 

diagnóstico no caso dos coronarianos que são pacientes ansiosos e necessitam 

ser acolhidos, ouvidos, ter amigos e familiares32. 

Indicadores Empíricos Identificados: Necessidade de ser acolhido; 

necessidade de ser ouvido; necessidade de ser aceito e integrado ao grupo; ter 

amigos e família. 

 

Necessidade de Gregária   

 

Necessidade de Gregária é comum a todos os seres humanos. “É a 

necessidade de viver em grupo com o objetivo de se entrosar com os outros e 

realizar trocas sociais”. No caso dos coronarianos, é muito importante essa 

convivência em grupo, pois possibilita a troca de experiências – o que contribui 

para que eles não se sintam sozinhos, isolados e excluídos24.  

Indicadores empíricos identificados: Recebe visitas familiares. 

 

Necessidade de Autoestima 

 

 Asseguram que essas necessidades são relacionadas e que o individuo 

tem de sentir-se:  

[...] adequado para enfrentar os desafios da vida, ter confiança em 
suas próprias ideias, ter respeito por si próprio, se valorizar, se 
reconhecer merecedor de amor e felicidade, não ter medo de expor 
suas ideias, desejos e necessidades, com o objetivo de obter 
controle sobre a própria vida, sentir bem-estar psicológico e 
perceber-se como o centro vital da própria existência

33
.  

 



A doença coronariana desencadeia características específicas do processo 

de ser aguda, crônica e também pela gravidade, destacando-se por história 

natural da doença, multiplicidade de fatores associados, longo curso 

assintomático, evolução clínica lenta prolongada e permanente, além da evolução 

para complicações. A doença aguda e crônica traz para a vida do paciente uma 

série de transformações, inclusive ligadas ao autoconceito, devido à sua 

possibilidade de agravo e dificuldade de aceitação e adaptação à sua nova 

condição, podendo acarretar sintomas de verbalização negativa de si mesmo, 

isolamento, depressão e ansiedade. Assim, acarreta em alteração familiar, social, 

financeira, de modo que a real adaptação à doença dependerá de diversos fatores 

internos e externos.  

Diante dos fatores externos, podemos citar: a importância do papel da 

equipe multiprofissional que cuida do paciente o tipo de tratamento indicado sendo 

este medicamentoso ou não, associado ao tratamento farmacêutico, constitui 

recurso eficiente no controle da doença cardíaca; todavia, a problemática da 

adesão ao tratamento é complexa e somente a atuação conjunta dos membros da 

equipe de saúde pode possibilitar uma nova forma de minimizar esta questão30.  

A melhor forma de se trabalhar essa dificuldade de aceitação do paciente à 

doença, é a implantação de formas e técnicas que favoreça a expressão de 

sentimentos e a reflexão sobre situações atuais e passadas que possam estar 

relacionadas com a doença. Um grupo formado por pessoas portadoras do 

mesmo problema permite a troca de experiências comuns, dando suporte a seus 

membros sendo essencial que tenham acolhimento e apoio que os permita pensar 

sobre a doença, expressar sentimentos ligados a ela, conscientizando-os da 

relação entre a doença e sua vida34. 

Indicadores Empíricos Identificados: Depressivo; restrito ao leito, não aceita 

fisioterapia motora, sem comunicação com equipe e familiares. 

 

Necessidade de Segurança Emocional  

 



A Necessidade de Segurança Emocional é muito forte no contexto 

hospitalar para que se consiga atingir o foco maior da cura ou até mesmo da 

estabilidade da doença em que o paciente se encontra, pois segurança “[...] é a 

necessidade de confiar nos sentimentos e emoções dos outros em relação a si, 

com o objetivo de sentir-se seguro emocionalmente”. O cardiopata, quando se 

depara com seu diagnóstico, pode apresentar-se inseguro, choroso, ansioso, 

deprimido, medo do desconhecido, da sua doença, e do que lhe pode acontecer. 

Esses sentimentos são provocados pela descoberta do que antes era 

desconhecido: a doença coronariana em si, e as mudanças no seu estilo de vida 

que deverão fazer parte do seu cotidiano24.  

Indicadores Empíricos Identificados: Insegurança; medo. 

 

Necessidade de Educação para Saúde/Aprendizagem  

 

Esta necessidade faz com que cada indivíduo adquira novos 

conhecimentos ou habilidades mediante a experiência ou novas práticas para 

obter comportamentos saudáveis e manter a saúde. A educação em saúde 

consiste em um dos principais elementos da promoção da saúde e, portanto, deve 

subsidiar melhorias nas condições de vida da pacientela assistida e pode ser 

entendida como um processo que aumenta o conhecimento e a aquisição de 

habilidades que influenciam as atitudes do paciente, para que este mantenha o 

controle adequado de sua saúde e, com isso, favoreça sua qualidade de vida24.  

Assim sendo, além da informação, é importante que os profissionais da 

Saúde proponham ações educativas que incentivem a aprendizagem e 

possibilitem a identificação das crenças, dos valores, das condições de saúde e 

dos serviços de apoio existentes no processo de reabilitação, considerando-se o 

contexto de vida sociocultural dessas pessoas35.  

Indicadores Empíricos Identificados: Conhecimento sobre cardiopatia; 

capacidade para aprender e adquirir informações. 

 

Necessidade de Terapêutica  



 

Esta é uma necessidade que está voltada não apenas ao tratamento 

medicamentoso, mas a todas as formas de cuidado que podem levar a satisfação 

e ao bem-estar como também a espiritual. É a necessidade de participar de ações 

e receber cuidados dirigidos para promoção, manutenção e recuperação da saúde 

através da busca da ajuda de profissionais especializados para auxiliar e tratar da 

doença no sentido de promover, manter e recuperar a saúde sendo o tratamento 

não medicamentoso da doença coronariana como principal objetivo o de diminuir a 

morbidade e a mortalidade cardiovasculares mediante modificações no estilo de 

vida, que contribuam para a redução da doença cardíaca sendo importante que o 

paciente e seus familiares tenham conhecimento sobre a sua patologia e seu 

tratamento36.  

Indicadores Empíricos Identificados: Visitas dos familiares; toque dos 

profissionais e familiares; ligação afetiva; apoio; atenção; informação. 

 

Necessidade de Liberdade  

 

É a necessidade que cada um tem de exercitar a escolha e agir, conforme 

sua própria determinação. “É uma necessidade inerente a todo ser humano de ter 

o direito de escolher o que considera melhor para sua sobrevivência”24.  

Indicadores Empíricos Identificados: Dependente da equipe de 

enfermagem; dependente dos familiares; decisão de recusa do tratamento. 

 

Necessidade de Lazer  

 

É a necessidade de empregar a criatividade para produzir e reproduzir 

ideias e coisas, com o objetivo de distrair-se, e, é muito importante para o ser 

humano no que diz respeito ao seu tratamento já que todos os seres humanos 

precisão de ocasiões de lazer. Portanto, as atividades recreativas devem ser 

espontâneas, coletivas, criativas e prazerosas, além de reduzir as tensões e 



preocupações. Melhoram a qualidade de vida e satisfazem a necessidade de 

ordem física, psíquica ou mental24.  

Indicadores Empíricos Identificados: Assistir televisão. 

 

Necessidade de Criatividade  

  

 É a necessidade de ter ideias e lançar novidades, com o objetivo de 

realizar-se. Criatividade, sob o ponto de vista humano, é a obtenção de novos 

arranjos de ideias e conceitos já existentes, formando-se novas táticas ou 

estruturas que resolvam um problema de forma incomum ou obtenham resultados 

de valor para um indivíduo ou para uma sociedade24.  

Indicadores Empíricos Identificados: Nenhum indicador foi relevante no 

paciente coronariano. 

 

Necessidade de auto realização  

 

É a necessidade de realizar suas capacidades físicas, mentais emocionais 

e sociais com o objetivo de ser o tipo de pessoa que deseja ser, e, modifica de 

indivíduo para indivíduo. É primordial considerar a pessoa em sua totalidade, isso 

envolve uma inter-relação de necessidades, anseios e desejos. É importante para 

os coronarianos expressar suas próprias capacidades e potencialidades 

individuais que favoreçam, também, o amadurecimento e crescimento do ser 

humano24. 

Indicadores Empíricos Identificados: Falta de confiança.  

 

Necessidade de Comunicação  

 

A comunicação “[...] é um processo sempre em atualização, dinâmico e 

multidimensional”. Seus elementos básicos são: o Emissor (a pessoa que codifica 

e libera a mensagem); Canal (para a mensagem ser conduzida); Receptor (a 

pessoa que recebe e decodifica a mensagem). A mensagem pode ser enviada de 



forma verbal (escrita ou falada) e de forma não verbal, através da linguagem 

corporal, gestos, expressões faciais, presença de sudorese, rubor, palidez tendo a 

necessidade de enviar e receber mensagens, utilizando-se linguagem verbal 

(palavra falada ou escrita) e não verbal (símbolos, gestos, expressões faciais) com 

o objetivo de interagir com os outros7,24.  

Na Enfermagem, a comunicação deverá ser considerada o elemento 

fundamental para a enfermeira construir o relacionamento com o paciente, no 

sentido de atender suas necessidades básicas. Para que esse processo ocorra de 

forma eficaz, é necessária a utilização de uma linguagem ou um vocabulário que 

possam ser entendidos tanto pelo emissor quanto pelo receptor. Pode ainda ser 

influenciada por crenças, valores, cultura, nível de conhecimento de ambos 

(emissor-receptor) os que participam do processo de comunicação, pois cada 

indivíduo pode interpretar e elaborar a mensagem de forma diferente34.  

Indicadores Empíricos Identificados: Olhar; gestos; empatia; uso de 

linguagem verbal; não se comunica ou interage adequadamente com outras 

pessoas. 

 

Necessidade de Meio Ambiente 

 

Necessidade de ambiente é que todos os indivíduos têm de possuir um 

local digno para morar mantendo sua vida saudável, está necessidade é entendida 

como a de um ambiente protegido, ideal para a moradia. É  um ambiente seguro 

inclui o atendimento das necessidades humanas básicas, relacionada com a 

redução dos riscos físicos, a diminuição da transmissão de patógenos, a 

manutenção do estado sanitário e o controle da poluição, pois, a segurança de um 

adulto está frequentemente ligada com os hábitos do estilo de vida2,7.   

Indicadores Empíricos Identificados: Alta luminosidade.  

 

2.2.3 Necessidade psicoespiritual  

 



A religião oferece ao paciente a compreensão e o suporte espiritual, 

constituindo um valioso instrumento para os cuidados em saúde  como sendo esta 

necessidade essencial aos seres humanos e está vinculada àqueles fatores 

necessários para o estabelecimento de um relacionamento dinâmico entre a 

pessoa e um ser ou entidade superior com o objetivo de se sentir espiritual30. 

 

Necessidade de Religiosidade/Espiritualidade  

 

 Essa é uma necessidade essencial a todo ser humano constituindo uma 

relação dinâmica entre a pessoa e um ser ou entidade superior, com o objetivo de 

sentir bem estar espiritual onde a saúde de uma pessoa depende de um equilíbrio 

de fatores físicos, psicológicos, sociológicos, culturais, evolutivos e espirituais7.  

A espiritualidade é um fator relevante que contribui para que o ser humano 

almeje o equilíbrio necessário para cultivar a saúde, o bem estar e enfrentar a 

doença, como também podendo ser entendida como uma propensão humana a 

buscar significado para a vida, por meio de conceitos que transcendem o tangível: 

um sentido de conexão com algo maior que ela própria, que pode ou não incluir 

uma participação religiosa formal. No âmbito da saúde tem se tornado um modelo 

a ser estabelecido na assistência diária37,38. 

 A correlação entre prática religiosa e redução da mortalidade por causa 

cardiovascular promovendo um controle maior de ansiedade/estresse e estimular 

a adoção de hábitos saudáveis de vida por parte dos pacientes assistidos, como 

também, com ajustes em análise multivariada no sexo, idade, educação, etnia e 

status social que reforçam o papel da religiosidade/espiritualidade como 

mudanças de hábito de vida39.  

Indicadores Empíricos Identificados: Conforto religioso; suporte religioso e 

espiritual. 

 

2.3 Processo de enfermagem 

 



O processo de enfermagem beneficia tanto os profissionais de enfermagem 

quanto os internos aos quais se aplica. A implantação desse método demonstrará 

ser capaz de: aumentar a satisfação no trabalho, promover o pensamento 

independente, incrementar o desenvolvimento e a valorização do profissional 

como também o Processo de Enfermagem como um instrumento metodológico 

utilizado tanto para favorecer quanto para organizar o cuidado de enfermagem. 

Tem apresentado muitos benefícios quando é posto em prática a assistência40, 41.  

O processo de enfermagem gera inúmeros benefícios, não apenas aos 

pacientes, mas também à instituição e aos demais profissionais da equipe 

multidisciplinar e interdisciplinar e faz com que os custos ocasionados as falhas e 

desperdícios de tempo resultante de um ambiente de trabalho desorganizado 

sejam minimizados, a comunicação entre os profissionais fiquem otimizadas, e as 

informações documentadas para posterior utilização na assistência, no ensino e, 

principalmente, na pesquisa42. 

A implementação deste demanda habilidades e capacidades cognitivas, 

psicomotoras e afetivas, que ajudam a determinar o fenômeno observado e o seu 

significado; os julgamentos que são feitos e os critérios para sua realização; e as 

ações principais e alternativas que o fenômeno demanda, para que se alcance um 

determinado resultado. Esses aspectos dizem respeito aos elementos da prática 

profissional considerados, por natureza, inseparavelmente ligados ao processo de 

enfermagem: o que os agentes da enfermagem fazem (ações e intervenções de 

enfermagem), tendo como base o julgamento sobre necessidades humanas 

específicas (diagnóstico de enfermagem), para alcançar resultados pelos quais se 

é legalmente responsável (resultados de enfermagem)43. 

A construção do processo de enfermagem consiste em uma sequência de 

etapas, que varia de acordo com a fundamentação teórica, identifica geralmente 

como levantamento de dados, diagnósticos de enfermagem. As etapas são 

utilizadas pelos enfermeiros para solucionar os problemas de saúde dos 

pacientes, sejam eles, o indivíduo, a família ou a comunidade, uma vez que 

oferecem um esquema subjacente para facilitar a organização e o direcionamento 

das ações e, consequentemente, possibilitam a melhoria da assistência onde 



estes na UTI, o ser humano é muitas vezes totalmente dependente do cuidado de 

enfermagem, o que demonstra a importância do enfermeiro na coleta de dados 

para identificar as necessidades comprometidas e que requerem atenção 

profissional40. 

Na utilização do processo de enfermagem, os pacientes recebem cuidados 

qualificados em um mínimo de tempo e em máximo de eficiência e é composto por 

diferentes fases e definições, de acordo com a teoria e autores que a embasem 

está utilização e que embora tenham a mesma concepção sendo definida como 

uma sequência organizada de etapas identificadas, como levantamento de dados, 

diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação, utilizadas pela equipe para 

solucionar os problemas dos pacientes28. 

O processo de enfermagem permite o planejamento para o atendimento 

das necessidades específicas do paciente, com a participação do mesmo, sempre 

que possível, assim, o uso deste aumenta a satisfação e acentua o 

aperfeiçoamento profissional, evitando a monotonia que pode advir de uma prática 

repetitiva, voltada somente para a execução de tarefas e prevê uma assistência 

pautada na avaliação do paciente, fornecendo dados para que os diagnósticos de 

enfermagem sejam identificados, e estes, direcionam a definição de metas a 

serem alcançadas em conjunto, os diagnósticos e as metas são as bases para a 

seleção de intervenções apropriadas à situação específica do paciente, uma vez, 

realizadas estas, o alcance das metas deve ser avaliado e a partir dessa avaliação 

retorna-se às fases precedentes caso as metas não tenham sido alcançados ou 

novos diagnósticos tenham sido identificados34. 

O uso desse processo fornece os fundamentos para a aplicação das 

habilidades de pensamento crítico, necessárias ao exercício profissional, de 

maneira segura e eficiente; possibilita o cuidado humanizado, direcionado a 

resultados eficientes e de baixo custo; conduz as enfermeiras a, continuamente, 

examinarem a qualidade da assistência produzida e a analisarem, de forma crítica, 

como poderiam realiza-la melhor; direciona os pacientes para a busca da 

promoção da saúde, aumentando a autonomia das ações, a sensação de bem-



estar e a capacidade funcional dos mesmos, independente da presença de 

alguma doença ou incapacidade44. 

O processo de enfermagem direciona o trabalho do enfermeiro para a 

coleta de dados, identificação dos diagnósticos, seleção das intervenções, 

avaliação dos resultados advindos dos cuidados implementados e sendo utilizado 

também como um  instrumento de comunicação de informações, uma vez que 

fornece subsídios para o planejamento, organização e avaliação das ações 

praticadas junto aos pacientes internos45,7. 

Ainda que o Processo de Enfermagem tivesse seu marco histórico no Brasil 

na década de 1970, quando introduzido por Horta, e também, através do Decreto 

Lei 94.406/87, que regulamenta a Lei do Exercício Profissional 7.498/86, somente 

em 2002 a SAE foi regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem – 

COFEN, quando baixou a Resolução COFEN nº 272/02, a qual dispõe sobre a 

SAE nas instituições de saúde brasileira. Com isso, podemos perceber que ao se 

fazer uma análise do cenário atual, a Resolução apenas não resolve a 

implantação que a SAE exige, haja vista que existem muitos fatores 

desencadeando dificuldades práticas tanto na implantação, como na 

implementação dessa metodologia nas instituições de saúde11,46. 

Para que os enfermeiros possam avaliar e realizar as reais condições acima 

citadas, é necessário que se tenha um guia científico conhecido como Processo 

de Enfermagem estruturado em seis etapas sistematizadas, interligadas, 

interdependentes e recorrentes que são: Histórico de Enfermagem; Diagnóstico de 

Enfermagem; Plano Assistencial; Plano de Cuidados ou Prescrição de 

Enfermagem; Evolução e Prognóstico, sendo descritos a seguir22.  

Histórico de Enfermagem - Roteiro sistematizado para o levantamento de 

dados significativos do ser humano (indivíduo, família e/ou comunidade), os quais 

tornam possíveis ao enfermeiro a identificação de seus problemas22. 

Diagnóstico de Enfermagem - É a identificação das necessidades básicas 

do ser humano que precisam de atendimento em natureza e em extensão, 

exigindo racionalidade e pensamento reflexivo. Segundo a NANDA I, diagnóstico 

de enfermagem é o julgamento clínico das respostas do indivíduo, família ou 



comunidade, aos processos vitais ou aos problemas de saúde atuais ou potencias, 

os quais fornecem a base para a seleção das intervenções e atingir resultados 

pelos quais o enfermeiro é responsável e aponta alguns aspectos relevantes em 

relação ao foco de atuação do enfermeiro. Desta forma, o fenômeno de interesse 

é a resposta ou comportamento do indivíduo, família ou comunidade a problemas 

de saúde e/ou processos de vida, o que enfatiza as expectativas e vivências dos 

indivíduos às doenças. Fazer esta análise de conceito significa examiná-lo 

profundamente para diferenciar seus atributos definidores de outros atributos 

irrelevantes20,47,48. 

  Plano Assistencial - Incide na decisão completa da assistência de 

enfermagem que o ser humano deve receber diante do diagnóstico estabelecido 

diante do prognóstico de cada paciente22. 

Prescrição de Enfermagem - Retrata a implementação do plano assistencial 

pelo roteiro diário (ou período aprazado) e coordena a ação da equipe de 

enfermagem na execução dos cuidados adequados ao atendimento das 

necessidades básicas e específicas do ser humano apontando prescrição como 

um instrumento de organização do trabalho, valorização e definição da profissão, 

como também possibilita a sequência do cuidado integral com maior segurança da 

equipe49.. 

Evolução de Enfermagem - Corresponde ao relato diário (ou aprazado) das 

mudanças sucessivas que ocorrem no ser humano enquanto estiver sob os 

cuidados da equipe de enfermagem, possibilitando avaliar sua resposta à 

assistência implementada concebendo o registro feito exclusivamente pelo 

enfermeiro, após a avaliação do estado geral do paciente, no qual constam os 

resultados das intervenções, ou seja, as respostas apresentadas pelos pacientes 

aos cuidados. Portanto, a evolução representa a avaliação da prescrição 

executada50. 

Prognóstico de Enfermagem – É a estimativa da capacidade do ser humano 

de atender suas necessidades básicas alteradas após a implementação do plano 

assistencial e à luz dos dados fornecidos pela evolução de enfermagem22. 



Embora o modelo conceitual de Horta seja adotado na prática assistencial 

dos enfermeiros sujeitos do presente estudo, o Processo de Enfermagem é 

implementado com quatro etapas: Histórico, Diagnóstico, Prescrição e Evolução e 

que diante dos fatos o humano está susceptível a estabilização e desequilíbrio que 

decorrem do seu convívio com o ambiente em contínuas mudanças, e que 

dependem de individualidades determinadas por condições anátomo-fisiológicas, 

sociais, culturais, étnicas, religiosas e familiares, além daquelas condições 

relacionadas aos próprios estágios do desenvolvimento humano20. 

 

2.4 Assistência de enfermagem ao paciente com doenças 

cardiovasculares  

 

Planejar a assistência de enfermagem a ser estabelecido em cada caso, o 

enfermeiro lança mão do processo de enfermagem que lhe permite, de forma 

ordenada e científica, direcionar seus objetivos. Em se tratando da assistência de 

enfermagem em Pacientes Internos em uma Unidade de Terapia Intensiva 

Coronariana, o mesmo requer da enfermeira habilidade e conhecimento a respeito 

das possíveis complicações, medos e das prováveis reações emocionais que o 

paciente pode apresentar frente a essa situação. Desta forma, até o século XIX, 

os pacientes críticos, ou seja, coronarianos, eram avaliados por um exame clínico 

e com os avanços do século XX relacionado a monitorização hemodinâmica 

invasiva, a introdução dos antibióticos na prática clínica, o surgimento de unidades 

de cuidados especializados ao paciente crítico iniciou-se uma revolução 

tecnológica e avanços no diagnóstico, na monitorização destes pacientes30. 

Considerando que quando se trata de paciente coronariopata ou cirurgia 

cardíaca, as emoções têm um papel significativo como agente etiológico de 

complicações pós-operatórias, onde a preocupação maior envolve o paciente 

cirúrgico decorrendo da obscuridade das informações, englobando aspectos 

inerentes ao procedimento ao qual será submetido3. 

Na enfermagem, as raízes plantadas por Florence Nightingale têm 

permitido, até os dias atuais, que se avance no conhecimento sobre o processo de 



cuidar, considerando a essência do saber e do fazer de seus agentes. O 

enfermeiro da UTI participa de forma holística em todos os cuidados direcionados 

aos pacientes para que estes tenham uma manutenção adequada e é de 

fundamental importância que este profissional saiba aplicar os dados obtidos no 

planejamento da assistência, para aperfeiçoar recursos, prevenir complicações e 

individualizar a assistência às necessidades de cada paciente51. 

Portanto, a UTI pode ser caracterizada como uma unidade destinada ao 

atendimento de pacientes graves, que recebem monitorização contínua de seu 

estado geral e são submetidos a um controle eficaz seu estado clínico e 

hemodinâmico. O CTI, assim, vem a ser uma unidade diferenciada dos outros 

setores hospitalares, necessitando, por isso, de uma equipe multidisciplinar 

treinada e especializada. 

Durante a orientação ao paciente que vivenciará a um procedimento 

cardíaco, a equipe da enfermagem deve priorizar o esclarecimento das dúvidas 

pertinentes, fornecendo as informações necessárias e explicando possíveis 

situações a serem vivenciadas. A literatura relata que podem ser evitadas ou 

minimizadas as complicações através de processo educativo neste período. 

Assim, as informações sobre cardiopatias proporcionarão a minimização da 

ansiedade, das complicações e a obtenção de uma participação ativa do paciente 

na sua reabilitação52.    

No entanto, a enfermeira, através do relacionamento com o paciente interno 

em uma Unidade de Terapia Intensiva Coronariana, e que será submetido a 

procedimentos cardíacos ou cuidados clínicos críticos deve proporcionar 

tranquilidade e segurança, visando ao bem-estar na integração a um ambiente 

novo e hostil como é o ambiente hospitalar34. 

Ao admitirmos o paciente na Unidade de Terapia Intensiva, devemos 

verificar vários itens de fundamental importância ao cuidado clínico, pré-operatório 

como também para um adequado pós-operatório que venha surgir. O enfermeiro 

intensivista ao receber o plantão do paciente que está por vir da sua residência, 

clínicas médicas ou até mesmo do centro cirúrgico, deve ser informado de itens 

importantes e várias alterações hemodinâmicas que possam surgir durante esta 



internação. A enfermagem que trabalha em cuidados críticos intensivos requer 

capacidade de lidar com situações cruciais com velocidade e precisão geralmente 

não necessárias em outras unidades assistenciais. Requer competência na 

integração de informações, construção de julgamentos e estabelecimento de 

prioridades, tem a tomada de decisão e a intervenção qualificada como 

instrumentos primordiais de trabalho, independentes do ambiente ou da 

necessidade de equipamentos especiais52.    

Traçar um plano de cuidado onde a equipe de enfermagem deve ficar 

atenta para que não ocorra perda de drenos, cateteres e sondas, hipoventilação 

ou extubação acidental durante a transferência desse paciente da maca cirúrgica 

para o leito de UTI. As condutas iniciais de admissão destes são: Posicionamento 

adequado no leito. Conectar o paciente no respirador. Monitorização inicial 

(monitor cardíaco, oxímetro de pulso, monitorização hemodinâmica, pressão 

arterial média). Identificar acessos vasculares: infusão de drogas, hidratação 

venosa; cateteres para monitorização: pressão venosa central (PVC), pressão 

arterial média (PAM), pressão de átrio esquerdo (PAE), entre outros. Abertura e 

manipulação corretas de drenos torácicos e de mediastino, realizar 

eletrocardiograma (ECG) de admissão, anotação inicial do volume drenado nos 

drenos de tórax e mediastino, obedecendo ao valor do selo d’água estabelecido 

como rotina. Verificação de sondas: nasogástrica e vesical. Averiguar posição de 

cânula traqueal através da ausculta, assim como, sua fixação adequada e a sua 

posição34. 

Após sua estabilização, o enfermeiro deverá realizar sua evolução baseada 

numa avaliação física inicial e no controle dos sinais vitais que deve ser realizado 

a cada 1 hora nas primeiras 12 horas dependendo de protocolo institucional, bem 

como a vigilância intensiva relacionada ao aparecimento de qualquer arritmia 

cardíaca, seguindo uso preconizado de atendimento sequencial que garantam ao 

paciente em estado crítico um atendimento de boa qualidade, considerando-se o 

tempo, recursos e a capacitação profissional como também estes enfermeiros de 

terapia intensiva se deparam com algumas questões difíceis como pacientes cada 

vez mais graves, duras tecnologia cada vez mais complexa, população cada vez 



mais idosa e entendida, dilemas éticos, pressões para redução de custos e 

alterações dos sistemas de serviço prestado34. 

Os cuidados e as inovações na terapia intensiva despertaram nos 

profissionais enfermeiros a ambiguidade do saber e poder. Essa percepção se 

expressa pelo desafio constante, instituído pela necessidade e desejo de 

conhecer, desenvolver novas habilidades e técnicas para aplicá-las ao contexto 

funcional da assistência sistematizada prestada. Tudo visando ao objetivo de 

melhorar os resultados do cuidado prestado aos pacientes críticos53. 

Como todo paciente é um ser autônomo, que interage com suas 

particularidades, estas devem ser avaliadas no contexto da sua individualidade, 

considerando que ele está a todo o momento interagindo com o meio. Isto é, o 

enfermeiro deve aplicar o processo de enfermagem em um ciclo contínuo, 

dinâmico e individualizado, abordando a investigação, o diagnóstico, o 

planejamento, a implementação e a avaliação, ou seja, aplicar a SAE44. 

Para a implantação e operacionalização do cuidar, o enfermeiro usa a SAE. 

Esta sistematização lhe possibilita identificar as necessidades humanas básicas 

afetadas nos pacientes internados nas unidades específicas com consequentes 

diagnósticos classificados e respectivas intervenções de enfermagem 

estabelecidas, que podem caracterizar essas unidades, a equipe de enfermagem 

consegue prestar uma assistência planejada fundamentada em conhecimentos, 

viabilizando um cuidado objetivo e individualizado onde se faz necessário o 

processo de enfermagem15. 

Estudos vêm demonstrando quanto é importante para a enfermagem 

possuir conhecimentos e atitudes que possam resguardar sua autonomia, seu 

caráter, sua competência e o seu reconhecimento social, na realização de uma 

assistência de enfermagem organizada, e a SAE representa a base desta 

organização. Enfim, agir respaldado no processo de enfermagem é agir com 

pensamento crítico, decisivo e focado nos resultados, diferenciando-se de um 

pensamento modesto, no qual apenas cumprimos as rotinas diárias44. 

A prática da assistência de enfermagem vai além do modelo médico, ela é 

baseada e instrumentalizada por um referencial próprio, criado e construído pelos 



profissionais de enfermagem, o qual possibilita a união da teoria com a prática. O 

uso de marcos conceituais explícitos na prática assistencial altera, também, a 

estrutura da forma da assistência, possibilitando ação participativa, crítica, 

embasada em conceitos científicos, exigindo maior conhecimento da disciplina de 

enfermagem30.  

Para North American Nursing Diagnosis Association International, a 

inexistência de um modelo padronizado de instrumento para a enfermeira levantar 

dados sobre as necessidades do paciente coronariano dificulta o planejamento 

dos cuidados de enfermagem, bem como a compreensão do paciente acerca do 

seu tratamento cardiológico54. 

Tendo um instrumento específico, este garantirá uma visão holística do 

paciente coronariano, possibilitando a aplicação de uma assistência sistematizada, 

que pode ser estendida tanto para o ensino quanto para a pesquisa55. 



3 METODOLOGIA 
 

Buscando contribuir com a melhoria da qualidade de assistência de 

enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva Coronariana do Hospital Memorial 

São Francisco,  propomos uma investigação visando à construção de um 

instrumento para coleta de dados, como ferramenta fundamental, para que a 

equipe de enfermagem possa levantar,  de forma sistemática, as necessidades 

dos pacientes cardiopatas hospitalizados na referida unidade. 

Com o avanço na assistência de enfermagem vem crescendo, o interesse 

dos profissionais dessa área em construir instrumentos específicos para o 

atendimento de sua pacientela onde desenvolveram instrumentos para atenderem 

a criança, o adulto, o idoso, assim, como também pacientes de cirurgia cardíaca, 

entre outros. 

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

Assim, para se construir um instrumento de coleta de dados, faz-se 

necessária a realização de uma pesquisa do tipo metodológica que consiste em 

uma pesquisa que se refere às investigações dos métodos de obtenção, 

organização e análise dos dados, discorrendo sobre a elaboração, validação e 

avaliação dos instrumentos e técnicas de pesquisa, e tendo como objetivo o de 

construir um instrumento que seja confiável, preciso e utilizável para que possa 

ser aplicado por outros pesquisadores59. 

  

3.2 Local do Estudo 

 

Essa pesquisa foi desenvolvida no Hospital Memorial São Francisco 

localizado no município de João Pessoa – Paraíba, com as seguintes 

características: sendo este privado, porém atende pacientes do SUS quando 

necessário, vários planos de saúde como UNIMED, GEAP, CAPE SAÚDE, 

BRADESCO, FUSEX, AMIL, PETRÓBRAS, é uma instituição de pequeno porte, 

composto por clínicas: médicas e cirúrgicas; emergência e urgência cardiológica, 



possui um serviço terceirizado de hemodiálise e fisioterapia, um anexo de Centro 

de Diagnóstico e Imagem (CDI) responsável por realizar exames de imagens e 

estudos eletrofisiológicos, 02 centros cirúrgicos: um situado no térreo e outro no 3º 

andar; 02 Unidades de Terapias Intensivas situado no terceiro andar, tendo por 

referência o serviço de Cardiologia, porém, atende em todas as outras 

especialidades clínicas e cirúrgicas como neurologia, ortopedia, entre outras.  

Para atendimento de enfermagem, tais unidades dispõem de 18 leitos com uma 

equipe composta de 01 enfermeiro coordenador e 10 enfermeiros assistenciais no 

turno vespertino e matutino.  

 

3.3 População e Amostra 

 

 A população foi 13 enfermeiros e amostra foi composta de 09 enfermeiros 

das Unidades de Terapia Intensiva Coronariana que se encontravam atuando na 

assistência no período da coleta de dados, do Hospital citado, sendo de ambos os 

sexos, e que aceitaram participar da pesquisa assinando o termo de 

consentimento livre e esclarecido, à exceção da pesquisadora.  

 

3.4 Posicionamento Ético de Pesquisador 

 

A autorização foi concedida através da gerente da instituição, por meio de 

termo de autorização, para realização da pesquisa e o livre acesso aos 

enfermeiros, seguindo os princípios éticos das pesquisas biomédicas que 

envolvem seres humanos de acordo com a Resolução Nº 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde respeito pela pessoa, beneficência e justiça. Todos os 

cuidados éticos foram respeitados. Foi respeitados os aspectos éticos dispostos 

na Resolução 311\200760,61.  

 

3.5 Etapas Operacionais do Estudo 

 



A primeira etapa transcorreu com o levantamento da literatura utilizado para 

o referencial teórico, com a elaboração do projeto para autorização do estudo 

junto à Direção do Hospital Memorial São Francisco e à construção do instrumento 

de coleta de dados, foi entregue aos enfermeiros, sendo formulado a partir das 

necessidades humanas básicas encontradas nos pacientes coronarianos e nos 

prontuários dos mesmos onde passou pela aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba. A 

segunda etapa foi o encaminhamento do projeto para a direção do hospital, que foi 

concedida a autorização do estudo e, posteriormente, realizada a coleta de dados 

junto aos enfermeiros das Unidades de Terapia Intensiva Coronariana do Hospital 

Memorial São Francisco através do instrumento desenvolvido neste estudo. 

 

3.6 Construção do Instrumento de Coleta de Dados  

 

Para a construção do instrumento de coleta de dados foram consideradas 3 

fases, que estão descritas a seguir (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 1 – Percurso Metodológico do estudo 

 

 

 

3.6.1 Identificação dos Indicadores Empíricos realizados a partir do 

levantamento bibliográfico e análise dos prontuários dos pacientes 

coronarianos internos na UTI Coronariana 

 



Fig. 2 – Etapas da primeira fase do estudo 

 

 

Exigem especificações sobre procedimentos utilizados na UTI coronariana 

com o levantamento da literatura e identificação dos indicadores empíricos 

realizada no levantamento dos pacientes sobre as necessidades humanas básicas 

como também análise dos prontuários dos pacientes coronarianos. As 

especificações relevantes a cada paciente coronariano através dos sinais e 

sintomas faz com que tenhamos curiosidade para termos esclarecimento e uma 

melhoria da qualidade da assistência de enfermagem e com isso, logo após a 

identificação das necessidades humanas básicas encontradas foram 

caracterizados os indicadores empíricos na literatura relevante para pacientes 

coronarianos hospitalizadas na UTI, como também obter uma avaliação por 

enfermeiras da referida unidade.  

A partir deste momento, detemo-nos a apresentar as necessidades 

psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais dos pacientes coronarianos, 

buscando compreender os aspectos peculiares dessa patologia, de modo que a 

forma em que apresentamos as Necessidades Psicobiológica, Psicossociais e 

Psicoespirituais é meramente didática, visando oferecer uma riqueza de detalhes 

imprescindíveis para ampliar nossa visão do que será exposto nos quadros a 

seguir: 



Após esses levantamentos, foram identificados 166 indicadores, dos quais 

138, pertencentes às Necessidades Psicobiológicas, 26, às Necessidades 

Psicossociais e 02 indicadores pertencentes à Necessidade Psicoespiritual, 

demonstrados nos Quadros 02, 03 e 04 abaixo, respectivamente. Nestes foi 

especificado o quantitativo de indicadores por Necessidade Humanas Básicas, e 

como cada indicador foi identificado na literatura, e por fim nos prontuários dos 

pacientes internos. 

 
 
Quadro 02 - Subgrupos das Necessidades Psicobiológicas  
 

NECESSIDADES 
HUMANAS 
BÁSICAS 

INDICADORES 
EMPÍRICOS 

ENCONTRADOS NA 
LITERATURA 

INDICADORES EMPÍRICOS 
IDENTIFICADOS NOS 

PRONTUÁRIOS DOS PACIENTES 

Oxigenação 
 

(N = 20) 

Dispneia; taquipneia; 
ortopneia; cianose; ausculta 
pulmonar; creptos; roncos; 
sibilos; ruídos adventícios 
respiração curta; frequência 
respiratória; frêmito torácico 
vocal; tosse; secreção; 
permeabilidade das vias 
aéreas.  
 

Hipercapnia; hiperventilação; 
hipoventilação; dor torácica; expansão 
torácica simétrica ou assimétrica; 
ruídos respiratórios adventícios; 
respiração com pressão positiva; 
SaO2; PaO2; PaCO2; pH do sangue; 
SpO2; ETCO2; SvO2; dispneico; 
taquipneico; VMI;   VNI; O2 sob 
Cateter Nasal e Máscara de Venture); 
broncoaspiração. 

Hidratação 
 

(N = 9) 

Diminuição do turgor e 
elasticidade; astenia; 
polidipsia; ingestão hídrica 
(frequência, volume); perda 
ou retenção de líquidos;  
 

Alteração do turgor cutâneo; pele 
ressecada; língua seca; lábios 
ressecados; polidipsia; desidratação; 
edema; elasticidade da pele; acesso 
venoso periférico e central. 

Nutrição 
 

(N = 15) 

Apetite diminuído; anorexia; 
dieta hipossódica; 
intolerância alimentar; 
náuseas; vômitos; hábitos 
alimentares; déficit 
nutricional; obesidade, 
peso.  

Intolerância alimentar; recusa da 
dieta; disfagia; dispepsia; dor 
epigástrica; sons abdominais 
audíveis; prótese dentária;  dieta oral; 
enteral; sonda nasogástrica; dieta 
zero; decúbito elevado; resíduo 
gástrico; dieta suspensa; ingesta 
alimentar. 

Eliminação 
 

(N = 9) 

Disúria; urgência urinária; 
poliúria; nictúria; 
incontinência urinária; 
retenção urinária; náuseas; 

Constipação; episódios diarreicos; 
vômitos; SVD; oligúria; poliúria; 
anúria; hemodiálise.  



vômitos; hábitos urinários; 
uso de diuréticos.  

Sono e Repouso 
 

(N = 6) 

Ausência de descanso 
noturno; roncos; apneia do 
sono.  
 

Sono regular/irregular; insônia;  uso 
de medicamentos prescritos; estresse 
emocional; alterações no ambiente 
físico. 

Exercício e 
Atividades 

Físicas 
 

(N = 6) 

Inatividade física; dor ao 
movimento; atividade 
motora diminuída; ausência 
de exercícios regulares; faz 
exercícios regulares; 

Ativo;  restrito ao leito por prescrição; 
repouso no leito; mudança de 
decúbito; dor ao movimento; 
fisioterapia motora. 

Sexualidade 
(N = 2) 

Alteração da libido; falta de 
libido; impotência.  

Uso de métodos anticoncepcionais; 
ligadura tubária. 

Abrigo 
(N = 0) 

------------------ Nenhum indicador  foi relevante  no 
paciente coronariano. 

Mecânica 
Corporal 

 
(N = 1) 

Atrofia dos MMSS e MMII; 
hemiplegia; paraplegia; 
perda de MMII; 
deformidade de MMII; 
edema de MMII;  

Fisioterapia motora. 

Motilidade 
 

(N = 3) 

Força muscular, 
desenvolvimento muscular, 
inatividade física, dor ao 
movimento, atividade 
motora diminuída.  

Deambulação; movimentação e flexão 
dos MMSS e MMII; hipertonia. 

Cuidado Corporal 
 

(N = 3) 

 
------------------ 

banho no leito diário; higiene oral e 
corporal prejudicada; capacidade para 
auto cuidado. 

Integridade 
cutâneo mucosa 

 
(N = 5) 

Turgor cutâneo; 
pigmentação da pele; 
condições da mucosa; 
conjuntiva; gengivite; 
mucosa oral; fissura da 
mucosa; prurido.  

Pele lisa; normocorada; hipocorada; 
cianose; escoriação; turgor. 

Integridade Física 
 

(N = 6) 

Palidez; hiperemia; 
hematoma; fissura na pele; 
cicatriz; lesão; infecção;  

Pele íntegra; edema; hematomas; 
deiscência da ferida operatória; 
hiperemia; secreção 
serosa/sanguinolenta.  

Regulação 
térmica 
(N = 6) 

Presença de tremores; 
temperatura corporal; pele 
fria; hipertermia; hipotermia.  

Presença de tremores; calafrios; pele 
fria; hipotermia, hipertermia; sudorese. 

Hormonal 
 

(N = 3) 

Menopausa; presença de 
doenças do sistema 
endócrino (diabetes 
mellitus) hipoglicemia; 
hiperglicemia; níveis de 

Menopausa; hiperglicemia; 
hipoglicemia. 



glicemia.  

Neurológica 
 

( N = 9) 

Nível de consciência; 
orientado no tempo e no 
espaço; perda progressiva 
da concentração; confusão 
mental; condições da 
pupila; cefaleia; 
coordenação dos  
movimentos; tremores de 
extremidades; dormência 
ou alteração de alguma 
parte do corpo; perda 
temporária da sensibilidade; 
diminuição dos reflexos; 
parestesia. 

Quadro de desorientação; sonolenta; 
agitação motora; alteração de 
memória; estado de torpor; estado de 
coma; pupilas isocóricas/foto 
reagentes; ausência de déficit motor; 
presença de cefaleia.  

Eletrolítica 
 

( N = 2) 

Alteração na dosagem de 
eletrólitos orgânicos; 
alteração na dosagem 
hídrica orgânica; reposição 
de substancia 
hidroeletrolítica; risco de 
perdas líquidas e de 
eletrólitos; cãibras; fraqueza 
muscular. 

Hipervolemia; hipovolemia. 

Vascular 
 

( N = 13) 

Frequência cardíaca; 
pressão arterial; epistaxe; 
hemorragia; obstrução 
vascular; doenças 
cardiovasculares; doenças 
cerebrovasculares, edema  
 

Taquicardias; bradicardias; PCR; 
BAVT; pressão arterial sistêmica; 
PVC; perfusão periférica; arritmias 
cardíacas; PAM; cateter venoso 
central mal posicionado; Fibrilação 
Ventricular, aquecimento membros 
inferiores; meias elásticas. 

Locomoção 
 

( N = 2 ) 

Deambula; marcha com 
dependência física de outra 
pessoa; marcha com pouca 
flexibilidade; marcha lenta; 

Deambulação, força motora 
preservada. 

Percepção    
(olfativa, visual, 
auditiva, tátil, 
gustativa e 
dolorosa). 

 
( N = 11) 

Condição da visão; 
característica do globo 
ocular; capacidade de 
focalizar objetos a pequena 
distancia; diploplia; 
problemas com 
luminosidades; acuidade 
visual diminuída; 
hemianopsia; dilatação da 
pupila; sintomas de irritação 
ocular (coceira, ardência); 

Olfativa- espirros; obstrução nasal. 
Visual- uso de óculos e colírios. 
Auditiva- surdez. Tátil- reação 
excessiva ou baixa a estímulos 
dolorosos. Gustativa- diminuição da 
sensibilidade gustativa. Dolorosa- 
presença de dor. 



olfato diminuído; condições 
da audição; acuidade 
auditiva diminuída; perda 
auditiva; otalgia; fala alta; 
zumbidos; condições da 
gustação; alteração no 
paladar; sialorreia; 
sensibilidade gustativa 
diminuída; sensibilidade tátil 
comprometida; 
sensibilidade a dor; 
presença de dor (local, 
frequência, tipo); expressão 
facial de dor.  

Ambiente 
( N = 1) 

------------------ Alta luminosidade.  

Terapêutica 
 

( N = 6) 

Recebe ações educativas 
sobre promoção da saúde 
(escola, família, 
comunidade, igreja e 
sistema de saúde); fuma; 
faz uso de bebida alcoólica; 
toma a medicação 
diariamente.  

Visitas dos familiares; toque dos 
profissionais e familiares; ligação 
afetiva; apoio; atenção; informação. 

Fonte: NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATIO INTERNATIONAL (NANDA-I) 
Nursing diagnoses: definition and classification 2009-11. Philadelphia: Lippincott; 2009. Relação 
dos Indicadores Empíricos das Necessidades Humanas Básicas em Pacientes Coronarianos em 
uma Unidade de Terapia Intensiva Coronariana. João Pessoa-PB, 2013. 
 

Quadro 03 - Subgrupos das Necessidades Psicossociais  

NECESSIDADES 
HUMANAS 
BÁSICAS 

INDICADORES 
EMPÍRICOS 

ENCONTRADOS NA 
LITERATURA 

INDICADORES EMPÍRICOS 
IDENTIFICADOS NOS 

PRONTUÁRIOS DOS PACIENTES 

Segurança 
Emocional 

( N = 2) 

Ansiedade; depressão; 
insegurança; medo. 

Insegurança; medo; depressão. 

Amor ( N = 6) ------------------ Medo; agressividade; ansiedade; 
tensão; insegurança; irritabilidade. 

Liberdade 
 

( N = 3) 

 
------------------ 

Dependente da equipe Enfermagem; 
dependente dos familiares; decisão 
de recusa do tratamento. 

Comunicação 
 

( N = 5) 

Afasia; disartria; distúrbio na 
fala; não fala ou não pode 
falar; uso de linguagem não 
verbal; comunica-se 

Olhar; gestos; empatia; uso de 
linguagem verbal; não se comunica. 



adequadamente.  

Criatividade 
( N = 0) 

------------------ Nenhum indicador  foi registrado  no 
paciente coronariano. 

Aprendizagem 
(Educação à 

Saúde) 
 

( N = 2) 

Capacidade de aprender e 
adquirir novas informações; 
falta de conhecimento sobre 
sua doença; motivação para 
aprendizagem; não adesão 
ao regime terapêutico.  

Conhecimento sobre cardiopatia; 
capacidade para aprender e adquirir 
informações. 

Gregária 
( N = 1) 

------------------ Recebe visitas familiares. 

Lazer  
( N = 1) 

------------------ Assistir televisão. 

Aceitação 
( N = 1) 

------------------ Não adesão ao regime terapêutico. 

Autoestima 
 

( N = 4) 

Verbalização negativa sobre 
si mesmo; não aceitação de 
sua condição de saúde; 
isolamento; mudança no 
estilo de vida;  

Restrito ao leito, não aceita 
fisioterapia motora, sem comunicação 
com equipe e familiares. 

Auto realização 
(N = 1) 

------------------ Falta de confiança. 

Atenção 
 

( N = 0) 

Necessidade de ser 
acolhido; necessidade de 
ser ouvido; necessidade de 
ser aceito e integrado ao 
grupo; ter amigos e família.  

Nenhum indicador  foi relevante  no 
paciente coronariano. 

Fonte: NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATIO INTERNATIONAL (NANDA-I) 
Nursing diagnoses: definition and classification 2009-11. Philadelphia: Lippincott; 2009. Relação 
dos Indicadores Empíricos das Necessidades Humanas Básicas em Pacientes Coronarianos em 
uma Unidade de Terapia Intensiva Coronariana. João Pessoa-PB, 2013. 
 

Quadro 4 - Subgrupos das Necessidades Psicoespirituais  

NECESSIDADES 
HUMANAS 
BÁSICAS 

INDICADORES 
EMPÍRICOS 

ENCONTRADOS NA 
LITERATURA 

INDICADORES EMPÍRICOS 
IDENTIFICADOS NOS 

PRONTUÁRIOS DOS PACIENTES 

Religiosa ou 
espiritualidade 
( N = 2) 

Estado de satisfação 
pessoal;  
 

Conforto religioso; suporte religioso e 
espiritual. 

Fonte: NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATIO INTERNATIONAL (NANDA-I) 
Nursing diagnoses: definition and classification 2009-11. Philadelphia: Lippincott; 2009. Relação 
dos Indicadores Empíricos das Necessidades Humanas Básicas em Pacientes Coronarianos em 
uma Unidade de Terapia Intensiva Coronariana. João Pessoa-PB, 2013. 
 



3.6.2 Estruturação do Instrumento a partir dos Indicadores Empíricos dos 

Pacientes Coronarianos 

 

 

Fig. 3 – Etapas da segunda fase do estudo 

 

De posse dos indicadores empíricos coletados a partir das necessidades 

humanas básicas, obtidos na primeira fase da pesquisa, foi construído o 

Instrumento de Sistematização da Assistência de Enfermagem para pacientes 

coronarianos hospitalizadas na UTI do Hospital Memorial São Francisco. A 

pesquisa do estudo teve como fontes de dados os indicadores empíricos 

encontrados na literatura e nos prontuários dos pacientes. Essa fase teve como 

objetivo verificar os indicadores considerados significativos, ou seja, aqueles que 

tiverem um Índice de concordância ≥ 0,50, para serem incluídos na primeira 

versão do instrumento de coleta de dados62.  



Após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, do Hospital Universitário 

Lauro Wanderlei (HULW), pelo CAAE nº 14649913.0.0000.5188, iniciamos a 

verificação dos indicadores empíricos com maior frequência nos pacientes 

coronarianos, durante a assistência prestada na UTI coronariana, visando à 

elaboração da primeira versão do instrumento para consulta de enfermagem 

direcionado para essa pacientela. Foi solicitada a participação voluntária das 

enfermeiras da UTI coronariana no que concerne à verificação dos indicadores 

empíricos identificados na literatura e nos prontuários. Inicialmente, as enfermeiras 

da referida UTI assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(APÊNDICE A). Neste mesmo momento, essas enfermeiras receberam o 

instrumento de identificação dos indicadores empíricos (APÊNDICE B). Pedimos 

às participantes da pesquisa que fosse marcado com o X: CONCORDO OU NÃO 

CONCORDO em que o indicador constasse no instrumento e observar se o 

indicador estaria dentro da necessidade adequada. Foi disponibilizado um espaço 

livre, destinado às sugestões. Foram entregues 09 instrumentos para avaliação. 

Todos foram preenchidos completamente e devolvidos.  

A Tabela 01, a seguir, apresenta a caracterização demográfica das 

enfermeiras participantes na segunda fase da pesquisa da UTI coronariana do 

Hospital Memorial São Francisco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 01 – Caracterização demográfica das enfermeiras participantes da 
segunda fase da pesquisa da UTI Coronariana do Hospital Memorial São 
Francisco, João Pessoa – Paraíba, 2014 (n = 9) 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
 

n  F (%) 

Idade 
 

  

20-30 anos 6 66,7 

31-40 anos 2 22,1 

41- 50 anos 1 11,2 

Sexo   

Feminino 7 77,9 

Masculino 2 22,1 

Nível de Educação em Enfermagem 
 

  

Graduação 9 100 

Especialização 8 88,8 

Anos de Experiência como Enfermeira   

1 a 5 anos 4 44,4 

6 a 10 anos 4 44,4 

11 a 15 anos 1 11,2 

Anos de Experiência na Área de Terapia Intensiva 
 

  

Menos de 1 ano 1 11,2 

1 a 5 anos 5 55,6 

11 a 15 anos 2 22,1 

16 a 20 anos 1 11,2 

Função na Enfermagem 
 

  

Enfermeira Assistencial 7 77,9 

Enfermeira Gerência e Docência   2 22,1 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014 

 

Conforme a Tabela 01, podemos observar que a maioria das enfermeiras 

da UTI Coronariana do Hospital Memorial São Francisco, possui idade entre os 20 

e os 30 anos; 6 (66,7%). Quanto ao sexo, 7 (77,9%) são do sexo feminino. No que 

se refere aos anos de experiência profissional como enfermeira, 4 (44,4%) tinham 

experiência de 1 a 5 anos e 6 a 10 anos; e 5 (55,6%) apresentavam experiência 

em Unidade de Terapia Intensiva afirmando ser entre 1 e 5 anos. Com relação ao 

nível de Especialização em Enfermagem, 8 (88,8%) das enfermeiras são 



especialistas, deste total 5 (55,6%) possuem especialização em Unidade de 

Terapia Intensiva, sendo que 4 (44,4%) em áreas afins, e 9 (100%) possuem a 

graduação; nenhuma enfermeira relatou mestrado ou doutorado.  

Diante desta Tabela 01, também podemos verificar que todas as 

enfermeiras exercem atividades assistenciais; porém, apenas duas destas 

também exerce a gerência.  

Após a avaliação das enfermeiras da UTI Coronariana do Hospital Memorial 

São Francisco dos indicadores empíricos que foram identificados na literatura e 

nos prontuários a partir de cada necessidade do paciente coronariano, obteve-se 

uma frequência para cada item do instrumento (APÊNDICE B). Esta fase teve 

como objetivo o de verificar os indicadores considerados significativos, ou seja, 

aqueles que tiveram um percentual de aceitação > 50% e foram incluídos na 

primeira versão do instrumento de coleta de dados de enfermagem.  

Esta etapa iniciou e teve sua conclusão em outubro e novembro de 2013.  A 

dificuldade encontrada foi o instrumento ser muito extenso segundo relataram as 

participantes do estudo onde levaram cerca de 30 minutos pra responderem 

completamente.  

Obtivemos um total de 166 indicadores, dos quais 138, pertencentes às 

necessidades psicobiológicas, 26, às necessidades psicossociais e 02 indicadores 

pertencentes à Necessidade Psicoespiritual. Para termos uma melhor visualização 

desses indicadores, os mesmos foram listados no Quadro 05, conforme as 

referidas necessidades. 

 

Quadro 05 – Distribuição dos indicadores empíricos referentes às 
necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais identificados 
na literatura e prontuários dos pacientes coronarianos. João Pessoa – 
Paraíba, 2014 
 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 
 

FREQUÊNCIA (%) 

Regulação Neurológica 
 

 

Nível de consciência 100 

Orientado no tempo e no espaço 100 

Perda progressiva da concentração 66,7 



Confusão mental 100 

Condições da pupila 100 

Cefaleia 77,9 

Coordenação dos movimentos 88,8 

Diminuição dos reflexos 88,8 

Oxigenação 
 

 

Dispneia 100 

Taquipneia 100 

Ortopneia 66,7 

Cianose 100 

Ausculta pulmonar 100 

Ruídos adventícios 100 

Creptos 88,8 

Roncos 88,8 

Sibilos 88,8 

Expansibilidade torácicas 88,8 

Frequência respiratória 100 

Secreção 100 

SaO2/PaO2/PaCO2/ETCO2/SvO2 50,7 

VM/VNI 50,7 

Regulação Vascular 
 

 

Coloração da pele 100 

Palidez 88,8 

Perfusão periférica 100 

Pressão arterial 88,8 

Frequência cardíaca 88,8 

Ritmo cardíaco 100 

Palpitações 66,7 

Condições da rede vascular periférica 100 

Pulso periférico 88,8 

Flebite 88,8 

Edema 100 

Regulação Térmica 
 

 

Alteração no sistema de termorregulação 100 

Calafrios 88,8 

Presença de tremores 77,9 

Temperatura corporal 100 

Pele fria 100 

Hipertermia 100 

Hipotermia 100 

Nutrição 
 

 

Apetite diminuído 100 



Intolerância alimentar 100 

Dor epigástrica 100 

Pirose 100 

Abdômen distendido 100 

abdômen globoso 88,8 

Abdômen doloroso 100 

Uso de prótese 88,8 

Hábitos alimentares 88,8 

Peso 100 

Hidratação 
 

 

Diminuição do turgor e elasticidade 100 

Polidipsia 66,7 

Ingestão hídrica (frequência, volume) 88,8 

Perda ou retenção de líquidos 100 

Regulação Hidrossalina 
 

 

Alteração na dosagem de eletrólitos orgânicos 88,8 

Alteração na dosagem hídrica orgânica 77,9 

Reposição de substância hidroeletrolítica 77,9 

Risco de perdas líquidas e de eletrólitos 88,8 

Fraqueza muscular 88,8 

Eliminação 
 

 

Retenção urinária 100 

Poliúria 88,8 

Oligúria 100 

Hemodiálise 100 

Vômitos 100 

Hábitos urinários 66,7 

Diarreia 100 

Constipação 88,8 

Percepção: Visual, Auditiva, Gustativa, Olfativa, Tátil, 
Dolorosa 

 

Condição da visão 100 

Anisocoria 100 

Problemas com luminosidade 88,8 

Acuidade visual diminuída 100 

Sintomas de irritação ocular (coceira, ardência) 100 

Condições da audição 77,9 

Acuidade auditiva diminuída 100 

Alteração no paladar 77,9 

Sialorreia 100 

Sensibilidade gustativa diminuída 66,7 

Olfato diminuído 66,7 

Sensibilidade tátil comprometida 100 



Sensibilidade a dor 100 

Presença de dor (local, frequência, tipo) 100 

Expressão facial de dor 88,8 

Integridade Física e Cutâneo Mucosa 
 

 

Condições da pele 100 

Pele fria 88,8 

Ressecada 77,9 

Icterícia 100 

Hiperemia 88,8 

Equimose 100 

Hematoma 100 

Cianose 100 

Cicatriz 77,9 

Lesão 88,8 

Turgor cutâneo 88,8 

Pigmentação da pele 88,8 

Condições da mucosa 88,8 

Sono e Repouso 
 

 

Sono interrompido 77,9 

Dificuldade para adormecer 88,8 

Uso de medicações sedativas 100 

Presença de barulho no ambiente 88,8 

Hábitos de sono 77,9 

Cuidado Corporal 
 

 

Incapacidade de lavar o corpo ou parte do corpo 100 

Necessita de ajuda para realizar o cuidado 100 

Capaz de banhar-se 100 

Incapacidade de realizar a higiene oral satisfatória 88,8 

Incapacidade de realizar higiene corporal satisfatória 100 

Exercício e Atividades Físicas 
 

 

Inatividade física 100 

Dor ao movimento 100 

Atividade motora diminuída 77,9 

Ausência de exercícios regulares 66,7 

Força muscular 100 

Motilidade 
 

 

Aumento de risco para queda 100 

Necessidade de ajuda para se deslocar 100 

Restrição de movimentos por prescrição ou uso de 
equipamentos 

66,7 

Restrição de movimentos voluntários 88,8 



Necessidade de ajuda para movimentar-se 100 

Dificuldade para virar-se 77,9 

Locomoção 
 

 

Deambula 100 

Marcha com dependência física de outra pessoa 88,8 

Edema de MMII 100 

Sexualidade 
 

 

Alteração da libido 88,8 

Falta de libido 55,6 

Comportamentos sexuais 66,7 

Uso de tranquilizantes e antidepressivos 77,9 

Regulação Hormonal 
 

 

Menopausa 77,9 

Presença de doença do sistema endócrino (Diabetes 
mellitus) 

100 

Níveis de glicemia 100 

Amor e Aceitação 
 

 

Agitação 77,9 

Irritabilidade 88,8 

Solidão 77,9 

Rejeição 66,7 

Dependência 77,9 

Indiferença 77,9 

Atenção 
 

 

Necessidade de ser acolhido 100 

Necessidade de ser ouvido 77,9 

Necessidade de ser aceito e integrado ao grupo 88,8 

Ter amigos e família 88,8 

Gregária 
 

 

Evita familiares 77,9 

Sensação de abandono 88,8 

Afastamento do convívio social 88,8 

Autoestima 
 

 

Verbalização negativa sobre si mesmo 88,8 

Não aceitação de sua condição de saúde 88,8 

Isolamento 77,9 

Mudança no estilo de vida 66,7 

Tem confiança nas suas próprias ideias 55,6 

Terapêutica  



 

Recebe ações educativas sobre promoção da saúde 
(escola, família, comunidade, igreja e sistema de saúde) 

77,9 

Toma a medicação diariamente 100 

 
NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

 

 
FREQUÊNCIA (%) 

Comunicação 
 

 

Comunica-se adequadamente 100 

Uso de linguagem não verbal 88,8 

Liberdade 
 

 

Dependente dos familiares e amigos 77,9 

Dependente da enfermagem 88,8 

Participação no plano terapêutico 77,9 

Sugestão de alternativas para o plano de cuidado 55,6 

Decisão de recusar o seu tratamento 88,8 

Segurança Emocional 
 

 

Ansiedade 88,8 

Depressão 88,8 

Insegurança 77,9 

Medo 77,9 

Apreensão 88,8 

Choro 88,8 

Educação para a Saúde/Aprendizagem 
 

 

Capacidade de aprender e adquirir novas informações 88,8 

Falta de conhecimento sobre sua doença 88,8 

Déficit de memória 88,8 

Motivação para aprendizagem 77,9 

Não adesão ao regime terapêutico 77,9 

Percepção incorreta sobre o estado de saúde 77,9 

Terapêutica 
 

 

Recebe ações educativas sobre promoção da saúde 
(escola, família, comunidade, igreja e sistema de saúde) 

77,9 

Toma a medicação diariamente 100 

Recreação/Lazer 
 

 

Assiste à Televisão 77,9 

Fica deitado por longas horas 66,7 

Vê ou ler revista 77,9 

Hábitos de recreação e lazer 77,9 

Visitas familiares/ amigos 88,8 



Criatividade 
 

 

Desenvolve trabalhos manuais 77,9 

Auto realização 
 

 

Falta de confiança 55,6 

Manifestação de não realização 55,6 

Não se preocupa com opiniões dos outros com a sua 
aparência 

33,3 

Segurança Física/Meio Ambiente/Abrigo 
 

 

Casa própria 77,9 

Iluminação Adequada 77,9 

Risco para quedas 88,8 

Água tratada 77,9 

 
NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 

 

 
FREQUÊNCIA (%) 

Religiosa ou Teológica, Ética ou Filosofia de Vida 
 

 

Busca de assistência espiritual 88,8 

Necessidade de um líder espiritual ou de atividades 
religiosas 

88,8 

Confronto religioso 55,6 

Distúrbio no sistema de crenças 55,6 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2014. 

 

Após a identificação dos indicadores, considerados significativos para a 

construção do instrumento aos pacientes coronarianos atendidos na UTI 

coronariana do Hospital Memorial São Francisco, obtivemos a primeira versão do 

instrumento, descrito a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrumento para Coleta de Dados em uma Unidade de Terapia Intensiva 
Coronariana 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

Nome_________________________________________________________________________Idade:___________  
Sexo:  M____  F____   Estado Civil: _____________________           Data Nascimento:___/_____/____  
Escolaridade:_____________________ Religião:______________________Procedência: _____________________ 
Profissão: _______________________________________ Ocupação:_____________________________________  
Endereço:______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2. ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES:  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3. HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL / QUEIXA ATUAL:  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4. USO DE MEDICAMENTOS? SIM (     ) NÃO(     ) QUAL (IS):  

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5. DADOS ANTROPOMÉTRICOS E SINAIS VITAIS:  
T_____ºC  FC_____bpm R_____irpm PA_____/_____mHg P_____bpm Altura_____cm Peso_____Kg 
CA_____cm    IMC_______     HGT jejum __________mg/dl   
 

NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

Regulação Neurológica  

(     )Consciente (     )Inconsciente (     )Orientado (     )Confuso  (     )Sonolento  (     )Torporoso  (     )Agitado  
(     )Comatoso 
Pupilas 

(     ) Isocóricas (     ) Anisocóricas (     ) Mióticas (     ) Midríase (     ) Arreagente (     ) Foto reagente  
(     ) Bradirreagente 
Coordenação dos movimentos  (     ) Sim  (     ) Não                                          (     ) Cefaleia  
Oxigenação  (     ) Ortopneica  (     ) Taquipneica (     ) Dispneica  
Ausculta pulmonar  (     ) Estertores (     ) Creptantes (     ) Roncos (     ) Sibilos (     ) Cianose   
Permeabilidade das Vias Aéreas  (     ) Sim    (     ) Não     Secreção (     )      Expansibilidade Torácica  (     ) 

SAO2_____  PAO2 _____  PACO2 _____  ETCO2_____  SVO2_____  VMI (      )  VNI  (      ) 
Regulação Vascular  

(     ) Normotenso (     ) Hipotenso (     ) Hipertenso (     ) Taquicardia (     ) Bradicardia (     ) FV PVC_________ 
PAM_________  (     ) Cateter Central  (      ) RC sinusal  (     ) PCR  (     ) BAVT 
Condições da Rede Vascular Periférica (     ) Comprometida (     ) Preservada (    ) Flebite  (   ) Edema 
Regulação Térmica  

(   ) Nomotérmica  (   ) Hipotérmica (   ) Hipertérmica  (   ) Sudorese (   ) Tremores (   ) Calafrios (   ) Pele fria 
Nutrição  

(     ) Intolerância Alimentar Qual?___________________  Diminuição Ingesta Alimentar (     ) Peso_____________ 
(     ) Disfagia (     ) Dispepsia (     ) Prótese dentária (     ) Dor epigástrica (     ) Dieta VO (     ) SNE (     ) SNG  
(     ) Jejum    (     ) Dieta Zero (     ) Ruídos hidroaéreos (    ) Pirose  (   ) abdome globoso (   ) Abdome doloroso (    ) 
Hidratação e Regulação e Eletrolítica  

(     ) Hidratada (     ) Desidratada (     ) Hipervolemia (     ) Hipovolemia (     ) Edema Ingesta Hídrica Volume________ 
Turgor/elasticidade cutânea (     ) Preservada  (     ) Prejudicada   
Eliminações  

(     ) Constipação  (     ) Líquidas   (     ) Vômitos  
Diurese (     ) Espontânea (     ) SVD (     ) Oligúria (     ) Poliúria (     ) Hemodiálise Diurese nas 24h_____________  
Percepção visual, auditiva ,olfativa, gustativa, tátil, dolorosa / Comunicação  



Condição da visão (     ) Normal (     ) Turva Uso de colírios/óculos _______________________________________  
Condição da audição (     ) Normal  (     ) Diminuída  Uso de aparelho (     ) Sim   (     ) Não 
Paladar  (     ) Presente   (     ) Ausente  Sialorreia  (    )  Condição do olfato  (     ) Normal  (     ) Diminuída 
Sensibilidade á dor diminuída (     ) Sim (     ) Não   Condição do tato  (     ) Normal  (     ) Diminuída 

Comportamento não verbal de dor  (     ) Sim  (     ) Não  (     ) Expressão facial de dor  (     ) Relato verbal de dor  
(     ) Dor a estimulação tátil  
Local e frequência da dor:_________________________________________________________________________  
Integridade Física e Cutâneo Mucosa  
Condições da pele (     ) Cicatriz  (     ) Equimose (     ) Hematoma (     ) Escoriações (     ) Cianose  

(     ) Edema  (     ) Deiscência FO (     ) Hiperemia (     ) Secreção__________________________________________ 
Coloração da pele  (    ) Normocorada  (     ) Hipocorada  (     ) Hipercorada   
Sono e Repouso  

Usa medicamentos sedativos (     ) Sim  (     ) Não Qual? _____________________________________ (     )Estresse  
Características do sono  (     ) Regular (     ) Irregular (     ) Insônia  
Alterações no padrão do sono (     ) Ambiente físico  (    ) Hábitos alimentares 
Cuidado Corporal  
Higiene corporal (     ) Satisfatória (     ) Prejudicada     

Presença de odor (     ) Sim    (    ) Não       Frequência de banho: __________  
Higiene Oral  (     ) Satisfatória (     ) Prejudicada  
Necessidade de ajuda para realizar o cuidado (     ) Sim  (     ) Não 
Atividade Física (Mecânica Corporal, Motilidade e locomoção)  

Exercício físico regular (     ) Sim  (     ) Não 
Força muscular (     ) Hipertonia   (     ) Hipotonia  
Necessidade de ajuda para se movimentar  (     ) Sim   (     ) Não  
Deambula  (      ) Sim  (     ) Não     Necessita de ajuda para mudar decúbito (     ) Sim   (     ) Não  

Dor ao movimento (     ) Sim  (     ) Não 
Sexualidade / Regulação hormonal / Amor e Aceitação / Atenção/ Gregária / autoestima / Segurança 
Emocional  

Prática Sexual  (     ) Sim   (     ) Não Uso de anticoncepcional  (     ) Sim  (     ) Não Menopausa  (     ) Sim   
Diabetes mellitus  (     ) Sim  (     ) Não   (     ) Hipoglicemia  (     ) Hiperglicemia  
Sentimentos e Comportamentos  (     ) Medo (     ) Confiança  (     ) Ansiedade  (     ) Choro  (     ) Tensão    

(     ) Insegurança  (     ) Irritabilidade  (     )  
Presença de familiares/visitas Adesão tratamento  (     ) Sim  (     ) Não  
Depressivo (     ) Sim  (     ) Não 
Educação para saúde / Aprendizagem / Terapêutica / Liberdade  

Conhecimento sobre a cardiopatias  (     ) Sim  (     ) Não  
Participa do regime terapêutico  (     ) Sim   (     ) Não  
Recebe ações educativas (     ) Sim   (     ) Não  
Depende da ajuda de profissionais (     ) Sim   (     ) Não  
Recebe o toque dos profissionais (     ) Sim   (     ) Não 
Recreação e Lazer / Criatividade / Auto realização  

Participa de atividades em grupo (     ) Sim   (     ) Não  
Visita familiares e amigos  (     ) Sim   (     ) Não  
Falta de confiança  (     ) Sim   (     ) Não   Assiste Televisão  (     ) Sim   (     ) Não 
Segurança física / Meio Ambiente / Abrigo  

Casa própria (     ) Sim  (     ) Não        
Água tratada  (     ) Sim  (     ) Não      Iluminação adequada   (  )Sim (  )Não 
Religiosidade /Espiritualidade  
Religião__________________________________________ 

Necessidade de um líder espiritual ou de atividades religiosas  
Distúrbio no sistema de crenças  (     ) Sim  (     ) Não  
Confronto religioso  (     ) Sim  (     ) Não 
 
 
6. IMPRESSÕES DA  ENFERMEIRA / INTERCORRÊNCIAS OU OBSERVAÇÕES 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
ENFERMEIRA: __________________________________________ COREN:___________ DATA ____/____/_____ 

 

 

3.6.3 Desenvolvimento das Afirmativas de Diagnósticos/Resultados e 

Intervenções 

 

 

Fig. 4 – Etapas da terceira fase do estudo 

 

Para Classificação de Diagnósticos de Enfermagem foi utilizado o Modelo 

da NANDA, versão 2012-2014, que está organizada em 13 domínios, 47 classes e 

201 diagnósticos de enfermagem. Sua estrutura multiaxial é composta por 7 eixos 

que direcionam o Processo Diagnóstico, a saber: Eixo 1 - Conceito diagnóstico; 

Eixo 2 - Sujeito do diagnóstico; Eixo 3 - Julgamento; Eixo 4 - Localização; Eixo 5 - 

Idade; Eixo 6 - Tempo;  Eixo 7 - Situação do diagnóstico. Cada eixo corresponde a 

uma dimensão da resposta humana que é levada em apreço no Processo 

Diagnóstico. A construção do enunciado de um diagnóstico é estabelecida a partir 

da combinação de valores dos Eixos 1, 2 e 3 e, quando necessário maior clareza, 

acrescentam-se valores dos demais eixos63.  



A partir dos indicadores identificados na primeira etapa, e utilizando as 

diretrizes da Nursing Interventions Classification - NIC, a intervenção é 

considerada um tratamento realizado pela Enfermagem, sendo que a NIC é 

formada por várias atividades constituindo na sua estrutura três níveis: o Primeiro 

Nível é considerado o mais abstrato é representado por sete domínios (fisiológico 

básico; fisiológico complexo; comportamento; segurança; família; sistema de 

saúde e comunidade); o Segundo Nível é representado por 30 classes, 

organizadas dentro dos domínios; e o Terceiro Nível é constituído por 542 

intervenções de enfermagem, agrupadas de acordo com as classes e domínios 

onde serão construídas as afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções 

de enfermagem, atendendo o que rege a Norma ISO (International Organization 

for Standard), por meio do Comitê Técnico ISO/TC215, que propôs a Norma ISO 

18104 como Modelo de Terminologia de Referência para a Enfermagem64. 

 

Planejamento da Assistência de Enfermagem ao Paciente Coronariano 
atendidos na UTI Coronariana no Hospital Memorial São Francisco 
 

Quadro 6 – Relação das Afirmativas de Diagnósticos de Enfermagem e 
Intervenções de Enfermagem das Necessidades Humanas Básicas em 
Pacientes Coronarianos em João Pessoa - Paraíba, 2014 
 

Diagnóstico / Resultados 
de Enfermagem 

Intervenções de Enfermagem Evolução 

 Necessidade de Oxigenação  

Dispneia  
Outros_____________  

Manter cabeceira elevada; 
oferecer e/ou manter 
oxigenoterapia; 
monitorar a função respiratória. 

 

 Necessidade de Regulação 
Vascular 

 

Pressão Arterial Alterada  
Outros_____________  

Verificar o uso diário da medicação 
prescrita; 
Verificar PA, FC e pulso periférico; 
Estabelecer padrão de níveis 
tensoriais (horários, posição de 
verificação e condição);  

 

Débito Cardíaco Aumentado  
Outros_____________  

Realizar de balanço hídrico; 
Verificar sinais vitais; 

 



Controle do débito urinário; 
Monitorização cardíaca; 
Administrar medicamentoso. 

Perfusão Periférica 
Diminuída  
Outros_____________  

Orientar períodos de repouso 
frequente para maximizar a 
perfusão periférica;  
Avaliar cor, temperatura e textura 
da pele;  
Orientar a elevação dos MMII para 
aumentar o suprimento sanguíneo.  

 

 Necessidade de Regulação 
Térmica 

 

Hipertermia  
Outros_____________  

Verificar a temperatura corporal 
quando necessário;  
Administrar antitérmico conforme 
prescrição médica.  

 

Hipotermia  
Outros_____________  

Verificar a temperatura corporal 
quando necessário; 
Orientar o uso de cobertas e outros 
recursos em caso de hipotermia.  

 

 Necessidade de Nutrição  

Nutrição Prejudicada  
Outros_____________  

Auxiliar durante a alimentação; 
Administrar dieta por sonda 
nasogástrica/nasoenteral. 

 

 Necessidade de Hidratação / 
Regulação Hídrica e Eletrolítica 

 

Edema  
Outros_____________  

Examinar condições de pulso 
periférico com perimetria do 
membro afetado (medir 
circunferência das extremidades); 
Orientar a diminuição de ingestão 
hídrica;  
Observar condições da pele e 
perfusão.  

 

 Necessidade de Eliminação  

Náuseas  
Vômito  
Outros_____________  

Observar sinais de desidratação;  
Orientar a reposição de fluidos 
orais com líquidos frios na ausência 
de vômitos; 
Administrar antiemético conforme 
prescrição médica.  

 

Constipação  
Outros_____________  

Oferecer líquidos, se não houver 
restrição hídrica; 
Administrar medicação prescrita.  

 

Diarreia  Avaliar a frequência e as  



Outros_____________  características das fezes;  
Incentivar a ingestão de líquidos.  

Retenção Urinária  
Outros_____________  

Investigar presença de dor a 
micção;  
Verificar as características da urina.  
Administrar diurético prescrito.  

 

 Necessidade de Percepção 
Visual, olfativa, tátil, auditiva, 

gustativa, sensitiva, dolorosa e 
Comunicação 

 

Dor  
Outros_____________  

Orientar a aplicação de compressa 
fria;  
Administrar analgésico, conforme 
prescrição médica.  

 

 Necessidade de Integridade 
Física e Cutâneo  Mucosa 

 

Integridade da Pele 
Prejudicada  
Mucosa Oral Prejudicada 
Outros_____________  

Realizar curativo diário ou quando 
necessário;  
Avaliar a região afetada quanto ao 
tipo e aspecto da lesão, coloração, 
secreção e odor; 
Orientar higiene oral.  

 

 Necessidade de Sono e Repouso  

Sono e Repouso 
Prejudicados  
Outros_____________  

Proporcionar ambiente tranquilo; 
Reduzir ansiedade. 

 

 Necessidade de Cuidado 
Corporal 

 

Autocuidado para 
____________ prejudicado  
Outros_____________  

Ensinar medidas de higiene oral e 
corporal para o paciente; 
Manter próximo material de uso 
próprio para higiene.  

 

 Necessidade de Atividade Física, 
Mecânica Corporal e Motilidade 

 

Atividade física prejudicada  
Outros_____________ 

Avaliar nível de esforços e 
repercussões hemodinâmicas 
(alteração de PA, R) durante 
atividade.  

 

Mobilidade Física 
Prejudicada  
Intolerância à Atividade 
Outros_____________  

Cuidar do repouso no leito; 
Assistir no autocuidado; 
Promover exercício. 

 

 Necessidade de Amor e 
Aceitação, Atenção, Gregária, 

Autoestima, Segurança 
Emocional 

 



Ansiedade  
Depressão  
Medo  
Isolamento Social  
Interação Social Prejudicada  
Autoestima Alterada  
Outros_____________  

Ajudar o paciente a identificar as 
situações precipitantes de 
ansiedade;  
Estimular a verbalização de 
sentimentos e medo; 
Estabelecer uma relação 
terapêutica baseada na confiança e 
no respeito;  
Estimular comunicação com o 
paciente.  
Identificar quando o nível de 
ansiedade se modifica.  
Oferecer apoio psicológico.  
Escutar ativamente permitindo ao 
paciente expressar sentimentos.   

 

 Necessidade de Aprendizagem, 
Terapêutica, Liberdade 

 

Não Adesão ao Regime 
Terapêutico  
Déficit de 
Conhecimento_____  
Outros_____________  

Orientar o paciente sobre a 
importância de sua adesão ao 
regime terapêutico;  
Orientar o paciente quanto à 
importância do controle da pressão 
arterial para evitar as possíveis 
complicações;  
Avaliar funções cognitivas e 
compreensão das orientações 
realizadas.  

 

 Necessidade de Recreação e 
Lazer, Criatividade, Auto 

realização 

 

Atividades de Recreação 
Deficientes  
Outros_____________  

Encorajar participação em grupo de 
apoio.  

 

 Necessidade de Religiosidade / 
Espiritualidade 

 

Angústia Espiritual  
Outros_____________  

Avaliar a importância da 
espiritualidade na vida do paciente 
e no enfrentamento da doença.  

 

 

De posse dos indicadores empíricos, obtidos na primeira fase da pesquisa e 

com as afirmativas de diagnósticos e intervenções de enfermagem desenvolvidas, 

foi construída a segunda versão final do Instrumento para Coleta de Dados em 

uma Unidade de Terapia Intensiva Coronariana do Hospital Memorial São 

Francisco. 



 

Instrumento para Coleta de Dados em uma Unidade de Terapia Intensiva 
Coronariana 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

Nome_________________________________________________________________________Idade:___________  
Sexo:  M____  F____   Estado Civil: _____________________           Data Nascimento:___/_____/____  
Escolaridade:_____________________ Religião:______________________Procedência: _____________________ 
Profissão: _______________________________________ Ocupação:_____________________________________  
Endereço:______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2. ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES:  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3. HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL / QUEIXA ATUAL:  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4. USO DE MEDICAMENTOS? SIM (     ) NÃO(     ) QUAL (IS):  

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5. DADOS ANTROPOMÉTRICOS E SINAIS VITAIS:  
T_____ºC  FC_____bpm R_____irpm PA_____/_____mHg P_____bpm Altura_____cm Peso_____Kg 
CA_____cm    IMC_______     HGT jejum __________mg/dl   
 

NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

Regulação Neurológica  

(     )Consciente (     )Inconsciente (     )Orientado (     )Confuso  (     )Sonolento  (     )Torporoso  (     )Agitado  
(     )Comatoso 
Pupilas 

(     ) Isocóricas (     ) Anisocóricas (     ) Mióticas (     ) Midríase (     ) Arreagente (     ) Foto reagente  
(     ) Bradirreagente 
Coordenação dos movimentos  (     ) Sim  (     ) Não                                          (     ) Cefaleia  
Oxigenação  (     ) Ortopneica  (     ) Taquipneica (     ) Dispneica  
Ausculta pulmonar  (     ) Estertores (     ) Creptantes (     ) Roncos (     ) Sibilos (     ) Cianose   
Permeabilidade das Vias Aéreas  (     ) Sim    (     ) Não     Secreção (     )      Expansibilidade Torácica  (     ) 

SAO2_____  PAO2 _____  PACO2 _____  ETCO2_____  SVO2_____  VMI (      )  VNI  (      ) 
Regulação Vascular  

(     ) Normotenso (     ) Hipotenso (     ) Hipertenso (     ) Taquicardia (     ) Bradicardia (     ) FV PVC_________ 
PAM_________  (     ) Cateter Central  (      ) RC sinusal  (     ) PCR  (     ) BAVT 
Condições da Rede Vascular Periférica (     ) Comprometida (     ) Preservada (    ) Flebite  (   ) Edema 
Regulação Térmica  

(   ) Nomortérmica  (   ) Hipotérmica (   ) Hipertérmica  (   ) Sudorese (   ) Tremores (   ) Calafrios (   ) Pele fria 
Nutrição  

(     ) Intolerância Alimentar Qual?___________________  Diminuição Ingesta Alimentar (     ) Peso_____________ 
(     ) Disfagia (     ) Dispepsia (     ) Prótese dentária (     ) Dor epigástrica (     ) Dieta VO (     ) SNE (     ) SNG  
(     ) Jejum    (     ) Dieta Zero (     ) Ruídos hidroaéreos (    ) Pirose  (   ) abdome globoso (   ) Abdome doloroso (    ) 
Hidratação e Regulação e Eletrolítica  

(     ) Hidratada (     ) Desidratada (     ) Hipervolemia (     ) Hipovolemia (     ) Edema Ingesta Hídrica Volume________ 
Turgor/elasticidade cutânea (     ) Preservada  (     ) Prejudicada   
Eliminações  

(     ) Constipação  (     ) Líquidas   (     ) Vômitos  



Diurese (     ) Espontânea (     ) SVD (     ) Oligúria (     ) Poliúria (     ) Hemodiálise Diurese nas 24h_____________  
Percepção visual, auditiva ,olfativa, gustativa, tátil, dolorosa / Comunicação  
Condição da visão (     ) Normal (     ) Turva Uso de colírios/óculos _______________________________________  
Condição da audição (     ) Normal  (     ) Diminuída  Uso de aparelho (     ) Sim   (     ) Não 
Paladar  (     ) Presente   (     ) Ausente  Sialorreia  (    )  Condição do olfato  (     ) Normal  (     ) Diminuída 
Sensibilidade á dor diminuída (     ) Sim (     ) Não   Condição do tato  (     ) Normal  (     ) Diminuída 

Comportamento não verbal de dor  (     ) Sim  (     ) Não  (     ) Expressão facial de dor  (     ) Relato verbal de dor  
(     ) Dor a estimulação tátil  
Local e frequência da dor:_________________________________________________________________________  
Integridade Física e Cutâneo  Mucosa  
Condições da pele (     ) Cicatriz  (     ) Equimose (     ) Hematoma (     ) Escoriações (     ) Cianose  

(     ) Edema  (     ) Deiscência FO (     ) Hiperemia (     ) Secreção__________________________________________ 
Coloração da pele  (    ) Normocorada  (     ) Hipocorada  (     ) Hipercorada   
Sono e Repouso  

Usa medicamentos sedativos (     ) Sim  (     ) Não Qual? _____________________________________ (     )Estresse  
Características do sono  (     ) Regular (     ) Irregular (     ) Insônia  
Alterações no padrão do sono (     ) Ambiente físico  (    ) Hábitos alimentares 
Cuidado Corporal  
Higiene corporal (     ) Satisfatória (     ) Prejudicada     

Presença de odor (     ) Sim    (    ) Não       Frequência de banho: __________  
Higiene Oral  (     ) Satisfatória (     ) Prejudicada  
Necessidade de ajuda para realizar o cuidado (     ) Sim  (     ) Não 
Atividade Física (Mecânica Corporal, Motilidade e locomoção)  

Exercício físico regular (     ) Sim  (     ) Não 
Força muscular (     ) Hipertonia   (     ) Hipotonia  
Necessidade de ajuda para se movimentar  (     ) Sim   (     ) Não  
Deambula  (      ) Sim  (     ) Não     Necessita de ajuda para mudar decúbito (     ) Sim   (     ) Não  

Dor ao movimento (     ) Sim  (     ) Não 
Sexualidade / Regulação hormonal / Amor e Aceitação / Atenção/ Gregária / autoestima / Segurança 
Emocional  

Prática Sexual  (     ) Sim   (     ) Não Uso de anticoncepcional  (     ) Sim  (     ) Não Menopausa  (     ) Sim   
Diabetes mellitus  (     ) Sim  (     ) Não   (     ) Hipoglicemia  (     ) Hiperglicemia  
Sentimentos e Comportamentos  (     ) Medo (     ) Confiança  (     ) Ansiedade  (     ) Choro  (     ) Tensão    

(     ) Insegurança  (     ) Irritabilidade  (     )  
Presença de familiares/visitas Adesão tratamento  (     ) Sim  (     ) Não  
Depressivo (     ) Sim  (     ) Não 
Educação para saúde / Aprendizagem / Terapêutica / Liberdade  

Conhecimento sobre a cardiopatias  (     ) Sim  (     ) Não  
Participa do regime terapêutico  (     ) Sim   (     ) Não  
Recebe ações educativas (     ) Sim   (     ) Não  
Depende da ajuda de profissionais (     ) Sim   (     ) Não  
Recebe o toque dos profissionais (     ) Sim   (     ) Não 
Recreação e Lazer / Criatividade / Auto realização  

Participa de atividades em grupo (     ) Sim   (     ) Não  
Visita familiares e amigos  (     ) Sim   (     ) Não  
Falta de confiança  (     ) Sim   (     ) Não   Assiste Televisão  (     ) Sim   (     ) Não 
Segurança física / Meio Ambiente / Abrigo  

Casa própria (     ) Sim  (     ) Não        
Água tratada  (     ) Sim  (     ) Não      Iluminação adequada   (  )Sim (  )Não 
Religiosidade /Espiritualidade  
Religião__________________________________________ 

Necessidade de um líder espiritual ou de atividades religiosas  
Distúrbio no sistema de crenças  (     ) Sim  (     ) Não  
Confronto religioso  (     ) Sim  (     ) Não 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM  

(     ) DISPNÉIA 
(     ) PRESÃO ARTERIAL ALTERADA 
(     ) DÉBITO CARDÍACA AUMENTADO 
(     ) PERFUSÃO PERIFÉRICA DIMINUÍDA 
(     ) HIPERTERMIA 
(     ) HIPOTERMIA 
(     ) NUTRIÇÃO PREJUDICADA 



(     ) EDEMA 
(     ) NAÚSEAS 
(     ) CONSTIPAÇÃO 
(     ) DIARRÉIA 
(     ) RETENÇÃO URINÁRIA 
(     ) DOR 
(     ) INTEGRIDADE DA PELE PROJUDICADA/ MUCOSA ORAL PREJUDICADA 
(     ) SONO E REPOUSO PREJUDICADO 
(     ) AUTO CUIDADO PARA ________________________________________________________PREJUDICADO 
(     ) ATIVIDADE FISÍCA PREJUDICADO 
(     ) MOBILIDADE FISÍCA PREJUDICADA  
(     ) ANSIEDADE 
(     ) DEPRESSÃO 
(     ) MEDO 
(     ) ISOLAMENTO SOCIAL 
(     ) INTERAÇÃO SOCIAL PREJUDICADA 
(     ) AUTOESTIMA ALTERADA 
(     ) NÃO ADESÃO AO REGIME TERAPÊUTICO 
(     ) DÉFICIT DE CONHECIMENTO 
(     ) ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DEFICIENTES 
(     ) ANGÚSTIA ESPIRITUAL 
INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

Manter cabeceira elevada 
oferecer e/ou manter oxigenoterapia 
monitorar a função respiratória 
Verificar o uso diário da medicação prescrita 
Verificar PA, FC e pulso periférico 
Estabelecer padrão de níveis tensoriais (horários, posição de verificação e condição)  
Realizar de balanço hídrico 
Verificar sinais vitais 
Controle do débito urinário 
Monitorização cardíaca 
Administrar medicamentoso 
Orientar períodos de repouso frequente para maximizar a perfusão periférica  
Avaliar cor, temperatura e textura da pele  
Orientar a elevação dos MMII para aumentar o suprimento sanguíneo 
Verificar a temperatura corporal quando necessário  
Administrar antitérmico conforme prescrição médica 
Verificar a temperatura corporal quando necessário 
Orientar o uso de cobertas e outros recursos em caso de hipotermia 
Auxiliar durante a alimentação 
Administrar dieta por sonda nasogástrica/nasoenteral 
Examinar condições de pulso periférico com perimetria do membro afetado (medir circunferência das extremidades) 
Orientar a diminuição de ingestão hídrica  
Observar condições da pele e perfusão 
Observar sinais de desidratação  
Orientar a reposição de fluidos orais com líquidos frios na ausência de vômitos 
Administrar antiemético conforme prescrição médica  
Oferecer líquidos, se não houver restrição hídrica 
Administrar medicação prescrita 
Avaliar a frequência e as características das fezes  
Incentivar a ingestão de líquidos 
Investigar presença de dor a micção 
Verificar as características da urina  
Administrar diurético prescrito 
Orientar a aplicação de compressa fria  
Administrar analgésico, conforme prescrição médica 
Realizar curativo diário ou quando necessário  
Avaliar a região afetada quanto ao tipo e aspecto da lesão, coloração, secreção e odor 
Orientar higiene oral 
Proporcionar ambiente tranquilo 
Reduzir ansiedade 



Ensinar medidas de higiene oral e corporal para o paciente 
Manter próximo material de uso próprio para higiene 
Avaliar nível de esforços e repercussões hemodinâmicas (alteração de PA, R) durante atividade 
Cuidar do repouso no leito 
Assistir no autocuidado 
Promover exercício 
Ajudar o paciente a identificar as situações precipitantes de ansiedade  
Estimular a verbalização de sentimentos e medo 
Estabelecer uma relação terapêutica baseada na confiança e no respeito  
Estimular comunicação com o paciente  
Identificar quando o nível de ansiedade se modifica  
Oferecer apoio psicológico  
Escutar ativamente permitindo ao paciente expressar sentimentos 
Orientar o paciente sobre a importância de sua adesão ao regime terapêutico  
Orientar o paciente quanto à importância do controle da pressão arterial para evitar as possíveis complicações  
Avaliar funções cognitivas e compreensão das orientações realizadas  
Encorajar participação em grupo de apoio 
Avaliar a importância da espiritualidade na vida do paciente e no enfrentamento da doença 
6. IMPRESSÕES DA  ENFERMEIRA / INTERCORRÊNCIAS OU OBSERVAÇÕES 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
ENFERMEIRA: __________________________________________ COREN:___________ DATA ____/____/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das dificuldades na operacionalização da sistematização da 

assistência de enfermagem ao atendimento e cuidados ao paciente coronariano, é 

necessária uma eficácia na qualidade do tratamento sendo esta qualidade 

prejudicada devido a sobrecarga de trabalho, associada ao número insuficiente de 

profissionais para o desempenho das atividades e à qualificação dos enfermeiros 

sobre a importância do processo de enfermagem na sua prática diária.  

O cuidado do enfermeiro assistencial precisa estar centrado no processo de 

enfermagem, colocando-se em prática todas as etapas do referido processo com 

extrema importância e essencial para que o enfermeiro siga um instrumento único 

de coleta de dados voltado para os pacientes coronarianos, com o levantamento 

de todos os dados  para que este possa prestar uma assistência eficaz, digna e de 

qualidade com a importância da doença cardiovascular que se constitui num grave 

problema de saúde hospitalar e pública.  

É oportuno destacar que para prestarmos uma assistência de enfermagem 

qualificada e especializada, enfatizando os pacientes coronarianos, é necessário 

termos um pensamento crítico, reflexivo, com julgamento clínico e, acima de 

conhecimentos teóricos científicos práticos, e, atualizações para tomarmos as 

devidas decisões clínicas que atendam as reais necessidades afetadas do 

paciente coronariano e assistido por enfermeiros de terapia intensiva. 

Existem alguns sistemas de classificação na enfermagem que nos 

possibilitam descrever nossa prática, utilizando uma linguagem de fácil 

entendimento e compreensão de toda equipe, já que trabalhamos com equipes 

multi e interdisciplinares, e que seja também eficiente e eficaz no planejamento de 

nossas ações para o cuidado ao paciente coronariano.  

O interesse em elaborar um instrumento permite compreender melhor a 

importância e a necessidade de termos um processo de evolução e cuidados de 

enfermagem, uma vez que proporcionará praticidade para as enfermeiras de 

terapia no tocante a patologia específica doença cardiovascular no sentido de 



construir um plano de cuidados, visando a uma assistência de enfermagem 

qualificada.  

A coleta de dados é fundamental para a avaliação e evolução de 

enfermagem e tem como objetivo o de obter e identificar importantes dados sobre 

o estado de saúde do paciente, destacando nesse estudo o paciente coronariano 

em terapia intensiva.  

Verificando os objetivos propostos pelo estudo, podemos afirmar que foi 

alcançado, como resultado, a construção de um instrumento de coleta de dados 

ao paciente coronariano atendido na UTI no Hospital Memorial São Francisco. Tal 

instrumento contempla as fases do Processo de Enfermagem. O referido 

instrumento de coleta de dados foi dividido em duas etapas. Na primeira, tivemos 

um Histórico de Enfermagem, que foi construído de forma sistemática para 

determinar as necessidades dos pacientes coronarianos, com base na literatura 

atual pertinente. Na segunda, fez menção ao planejamento da assistência de 

enfermagem que apresentamos um instrumento contendo diagnósticos de 

enfermagem e Intervenções de enfermagem e retrata os Indicadores que estão no 

histórico de enfermagem, sendo estes divididos por necessidades, dentre elas as 

necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais, visando ao 

atendimento, às especificidades dos pacientes coronarianos, com espaço para a 

evolução destes.  

Esperamos, portanto, que a assistência de enfermagem ao paciente 

coronariano proporcione uma maior eficiência na assistência e ofereça uma 

valorização do papel da enfermeira na referida instituição, com maior eficácia, 

autonomia e cientificidade à profissão e facilidade no registro dos dados dos 

pacientes gerando, assim, um entendimento melhor à equipe multidisciplinar que 

presta assistência ao paciente coronariano. Na vida da academia, essa 

assistência proporcionará um entendimento melhor dos alunos com relação aos 

cuidados a estes pacientes coronarianos que estão diante de uma patologia de 

risco e de maior gravidade no que diz respeito ao alto índice de mortalidade no 

Brasil. 



A partir dos efeitos deste estudo, esperamos que a sistematização da 

assistência de enfermagem tenha seu espaço com uma importância no 

diagnóstico e condutas destes pacientes como também sirva de exemplo para as 

demais Unidades de Terapia Intensiva Coronariana uma vez que será difícil, pois 

envolve mudanças de rotinas institucionais. Assim, integramos uma enfermagem 

com o objetivo de construir um instrumento de coleta de dados na Unidade de 

Terapia Intensiva Coronariana do Hospital Memorial São Francisco. 
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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado (a) Senhor (a), 
 
Esta pesquisa é sobre a Construção de um Instrumento para Coleta de Dados em Uma Unidade e Terapia 

Intensiva Coronariana do Hospital Memorial São Francisco e foi desenvolvida por Valdicléia da Silva Ferreira Torres, 
discente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Nível Mestrado da Universidade Federal da Paraíba, sob a 
orientação da Profª.  Drª. Marta Miriam Lopes Costa. O objetivo geral é: Elaborar um instrumento de coleta de dados para 
indivíduos adultos atendidos na Unidade de Terapia Intensiva Coronariana do HMSF, fundamentado na Teoria das 
Necessidades Humanas Básicas de Horta; e como objetivos específicos: Identificar indicadores empíricos das 
Necessidades Humanas Básicas em clientes com doença coronariana na literatura e em prontuários para a construção de 
instrumento na Unidade de Terapia Intensiva Coronariana; Averiguar os resultados e intervenções em clientes internos na 
Unidade de Terapia Intensiva Coronariana; Desenvolver as afirmativas de diagnósticos de enfermagem em clientes internos 
na Unidade de Terapia Intensiva Coronariana; Construir um instrumento entendendo as fases do Processo de Enfermagem 
com enfermeiros assistenciais a partir dos indicadores clínicos das Necessidades Humanas Básicas identificadas da 
Unidade de Terapia Intensiva Coronariana do Hospital Memorial São Francisco. 

Solicitamos a sua colaboração para responder o estruturarmos um instrumento, 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 essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, 
para a sua saúde.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) não é obrigado(a) a 
fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelas pesquisadoras. Caso decida não participar do 
estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. Os pesquisadores estarão a sua 
disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Será regida pelos princípios éticos das pesquisas biomédicas que envolvem seres humanos de acordo com a 
Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde respeito pela pessoa, beneficência e justiça. Todos os cuidados 
éticos serão respeitados e dispostos na Resolução 311/2007 Conselho Federal de Enfermagem.  

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 que receberei uma cópia desse documento. 

Leia atentamente a definição das principais necessidades humanas básicas encontradas nos coronarianos e suas 
manifestações, selecionadas a partir da revisão da literatura científica. Após leitura dos dados explicitados anteriormente, 
você deverá avaliá-lo. Caso você considere essa manifestação importante na avaliação do hipertenso, assinale com um “X” 
a alternativa “Concordo”, mas, se você considera essa manifestação dispensável assinale um “X” na alternativa “Não 
concordo”. Por exemplo: na necessidade psicobiológica, temos a necessidade de oxigenação com suas manifestações 
listadas abaixo; caso você concorde que a dispnéia, a cianose são manifestações frequentes e que devem ser avaliadas 
cuidadosamente nos coronarianos da UTI coronariana, você fará como o exemplo abaixo, assinando um “X” na coluna da 
alternativa “Concordo”; caso você não concorde, deverá assinalar um “X” na coluna “Não concordo”. 

 
É importante ressaltar que não existe resposta certa ou errada, portanto não deixe de assinalar nenhuma questão. 

Após cada bloco de necessidade, existe um espaço para você sugerir o acréscimo de alguma manifestação que você 
compreende como necessária, mas que não está presente no instrumento. 

 
João Pessoa, _____/_______________/_________. 

 
_____________________________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 
 
_____________________________________________________ 
Valdicléia da Silva Ferreira Torres 
Pesquisadora Participante 
Contato:  
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem  
Universidade Federal da Paraíba – Centro de Ciências da Saúde  
CEP 58059-900 João Pessoa – PB Telefone (0XX83) -3216-7109 
E – mail: valdicleiaenf@hotmail.com  
 
_____________________________________________________ 
Marta Miriam Lopes Costa  
Pesquisadora Orientadora  

 

mailto:valdicleiaenf@hotmail.com


APÊNDICE B 

Instrumento de Coleta de Dados da Pesquisa 
 

 Identificando os indicadores das Necessidades Humanas Básicas dos 
clientes coronarianos atendidos na UTI Coronariana do Hospital Memorial São 
Francisco em João Pessoa – Paraíba. 

Prezada colega, abaixo estão descritas as principais Necessidades 
Humanas Básicas dos Clientes Coronarianos encontradas na literatura científica e 
nos prontuários dos coronarianos, seguida de sua definição e principais sinais e 
sintomas.  

Leia atentamente, e marque com um “X” na coluna “Concordo” caso você 
considere esse indicador importante na avaliação do cliente coronariano ou 
marque com um “X” na coluna “Não concordo” se você achar esse indicador 
dispensável. 
 

 
NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 

 

 
Concordo 

 
Não 

Concordo 

Regulação neurológica “É a necessidade do indivíduo de 
preservar e/ou restabelecer o funcionamento do sistema 
nervoso com o objetivo de controlar e coordenar as funções e 
atividades do corpo e alguns aspectos do comportamento” 24,25.  

  

Nível de consciência    

Orientado no tempo e no espaço    

Perda progressiva da concentração    

Confusão mental    

Condições da pupila    

Cefaleia    

Coordenação dos movimentos    

Diminuição dos reflexos    

Sugestões de Acréscimo    

Oxigenação é [...] o processo de utilização de oxigênio nos 
fenômenos de oxi-redução das atividades vitais22.  

  

Dispneia    

Taquipneia    

Ortopneia    

Cianose    

Ausculta pulmonar    

Ruídos adventícios    

Creptos    

Roncos    

Sibilos    

Expansibilidade torácicas    

Frequência respiratória    

Secreção    



SaO2/PaO2/PaCO2/ETCO2/SvO2   

VM/VNI   

Sugestões de Acréscimo    

Regulação Vascular é a necessidade do organismo de 
transportar e distribuir nutrientes vitais através do sangue para 
os tecidos e remover substâncias desnecessária, com o 
objetivo de manter a homeostase dos líquidos corporais a 
sobrevivência do organismo24.  

  

Coloração da pele    

Palidez    

Perfusão periférica    

Pressão arterial    

Frequência cardíaca    

Ritmo cardíaco    

Palpitações    

Condições da rede vascular periférica    

Pulso periférico    

Flebite    

Edema    

Sugestões de Acréscimo    

Regulação Térmica é a necessidade que o organismo tem de 
manter o equilíbrio entre o calor produzido e o eliminado7.  

  

Alteração no sistema de termorregulação    

Calafrios    

Presença de tremores    

Temperatura corporal    

Pele fria    

Hipertermia    

Hipotermia    

Sugestões de Acréscimo    

Nutrição essa necessidade é definida  como necessidade pela 
qual o organismo utiliza os alimentos para manter a vida28.  

  

Apetite diminuído    

Intolerância alimentar    

Dor epigástrica    

Pirose    

Abdômen distendido    

Abdômen globoso    

Abdômen doloroso    

Uso de prótese    

Hábitos alimentares    

Peso    

Sugestões de Acréscimo    

Hidratação é a “necessidade de manter em nível ótimo os 
líquidos corporais, compostos essencialmente pela água, com 

  



o objetivo de favorecer o metabolismo corporal”24.  

Diminuição do turgor e elasticidade    

Polidipsia    

Ingestão hídrica (frequência, volume)    

Perda ou retenção de líquidos    

Sugestões de Acréscimo    

Regulação hidrossalina é a “necessidade de manter o 
equilíbrio entre a capacidade funcional de todos os órgãos e os 
sistemas do corpo7.  

  

Alteração na dosagem de eletrólitos orgânicos    

Alteração na dosagem hídrica orgânica    

Reposição de substancia hidroeletrolítica    

Risco de perdas líquidas e de eletrólitos    

Fraqueza muscular    

Sugestões de Acréscimo    

Eliminação “é a necessidade do organismo de eliminar 
substâncias indesejáveis ou presentes em quantidades 
excessivas [...]”24.  

  

Retenção urinária    

Poliúria    

Oligúria   

Vômitos    

Hemodiálise    

Diarreia    

Constipação    

Sugestões de Acréscimo    

Percepção: Visual, Auditiva, Gustativa, Olfativa, Tátil, 
dolorosa “é a necessidade do organismo perceber o meio 
através de estímulos nervosos com o objetivo, de interagir com 
os outros e perceber o ambiente”24.  

  

Condição da visão    

Anisocoria   

Problemas com luminosidade    

Acuidade visual diminuída    

Sintomas de irritação ocular (coceira, ardência)    

Condições da audição    

Acuidade auditiva diminuída    

Alteração no paladar    

Sialorreia    

Sensibilidade gustativa diminuída    

Olfato diminuído    

Sensibilidade tátil comprometida    

Sensibilidade a dor    

Presença de dor (local, freqüência, tipo)    

Expressão facial de dor    



Sugestões de Acréscimo    

Integridade Física e Cutâneo Mucosa “é a necessidade do 
organismo em manter as características de elasticidade, 
sensibilidade, vascularização, umidade e coloração do tecido 
epitelial, subcutâneo e mucoso como objetivo de proteger o 
corpo” 24. 

  

Condições da pele    

Pele fria    

Ressecada    

Icterícia    

Hiperemia    

Equimose    

Hematoma    

Cianose    

Cicatriz    

Lesão    

Turgor cutâneo    

Pigmentação da pele    

Condições da mucosa    

Sugestões de Acréscimo    

Sono e Repouso é a necessidade do organismo manter um 
período de repouso do corpo e da mente com a finalidade de 
restaurar suas funções orgânicas7,25.  

  

Sono interrompido    

Dificuldade para adormecer    

Uso de medicações sedativas    

Presença de barulho no ambiente    

Hábitos de sono    

Sugestões de Acréscimo    

Cuidado Corporal é a necessidade do indivíduo para realizar 
atividades com os objetivos de preservar seu asseio corporal 
de forma responsável e eficaz24.  

  

Incapacidade de lavar o corpo ou parte do corpo    

Necessita de ajuda para realizar o cuidado    

Capaz de banhar-se    

Incapacidade de realizar a higiene oral satisfatória    

Incapacidade de realizar higiene corporal satisfatória    

Sugestões de Acréscimo    

Exercício e Atividades físicas “é a necessidade de mover-se 
intencionalmente sob determinadas circunstâncias através do 
uso da capacidade de controle e relaxamento dos grupos 
musculares,[...]” 24.  

  

Inatividade física    

Dor ao movimento    

Atividade motora diminuída    



Ausência de exercícios regulares    

Força muscular    

Sugestões de Acréscimo    

Motilidade “capacidade do cliente em movimentar os 
seguimentos do corpo visando ao atendimento de suas 
necessidades básicas”22.  

  

Aumento de risco para queda    

Necessidade de ajuda para se deslocar    

Restrição de movimentos por prescrição ou uso de 
equipamentos  

  

Restrição de movimentos voluntário    

Necessidade de ajuda para se movimentar    

Dificuldade para virar-se    

Sugestões de Acréscimo    

Locomoção “conjunto de movimentos harmônicos e 
sinérgicos, executados pelos membros e troncos sob o 
comando ou controle do sistema nervoso central” (SILVEIRA, 
1976, p.258).  

  

Deambula    

Marcha com dependência física de outra pessoa    

Edema de MMII    

Sugestões de Acréscimo    

Sexualidade “necessidade de interagir aspectos somáticos, 
emocionais,intelectuais e sociais do ser, com o objetivo de 
obter prazer e consumar o relacionamento sexual com um 
parceiro ou parceira e procriar” 24.  

  

Alteração da libido    

Falta de libido    

Comportamentos sexuais    

Uso de tranquilizantes e antidepressivos    

Sugestões de Acréscimo    

Regulação Hormonal “é a necessidade do organismo de 
manter em harmonia os reguladores químicos, produzidos e 
secretados pelo sistema endócrino, que são transportados para 
os tecidos com a finalidade de estimular, catalisar ou regular os 
ritmos dos processos metabólicos”7. 

  

Menopausa    

Presença de doença do sistema endócrino (Diabetes mellitus)    

Níveis de glicemia    

Sugestões de Acréscimo    

Amor e Aceitação é a necessidade de ter sentimentos e 
emoções em relação às pessoas em geral com o objetivo de 
ser aceito, e integrado aos grupos, de ter amigos e família24.  

  

Agitação    

Irritabilidade    



Solidão    

Rejeição    

Dependência    

Indiferença    

Sugestões de Acréscimo    

Atenção é a necessidade do ser humano de se sentir querido, 
valorizado e que as pessoas significativas se importam com 
quem é e com o que faz32.  

  

Necessidade de ser acolhido    

Necessidade de ser ouvido    

Necessidade de ser aceito e integrado ao grupo    

Ter amigos e família    

Sugestões de Acréscimo    

Gregária é a necessidade de viver em grupo com o objetivo de 
integrar com os outros e realizar trocas sociais24.  

  

Evita familiares    

Sensação de abandono    

Afastamento do convívio social    

Sugestões de Acréscimo    

Autoestima: é a maneira pela qual uma pessoa se sente em 
relação a si mesma. “É um sentimento pessoal, e também uma 
auto-avaliação ou julgamento do valor de uma pessoa; se 
refere à forma pela qual a pessoa vê a si própria”25. 

  

Verbalização negativa sobre si mesmo    

Não aceitação de sua condição de saúde    

Isolamento    

Mudança no estilo de vida    

Tem confiança nas suas próprias ideias    

Sugestões de Acréscimo    

Terapêutica Segundo Porto (2004 p. 45) apud Marques 
(2008p. 58), essa é uma necessidade que não está apenas 
voltada ao tratamento medicamentoso, mas a todas as formas 
de cuidado que podem levar a satisfação e ao bem-estar. É a 
necessidade de participar de ações e receber cuidados 
dirigidos para promoção, manutenção e recuperação da saúde.  

  

Recebe ações educativas sobre promoção da saúde (escola, 
família, comunidade, igreja e sistema de saúde)  

  

Toma a medicação diariamente    

Sugestões de Acréscimo    

NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 
 

  

Comunicação [...] “é a necessidade de enviar e receber 
mensagens utilizando linguagem verba l(palavra falada ou 
escrita) e não verbal (símbolos, sinais, gestos, expressões 
faciais) com o objetivo de interagir com os outros” 24.  

  

Comunica-se adequadamente    



Uso de linguagem não verbal    

Sugestões de Acréscimo    

Liberdade “necessidade que cada um tem para exercitar a 
escolha e agir conforme a sua própria determinação...” 
(BENEDET, BUB, 2001, p. 174).  

  

Dependente dos familiares e amigos    

Dependente da enfermagem    

Participação no plano terapêutico    

Sugestão de alternativas para o plano de cuidado    

Decisão de recusar o seu tratamento    

Sugestões de Acréscimo    

Segurança Emocional “é a necessidade de confiar nos 
sentimentos e emoções dos outros em relação a si com o 
objetivo de sentir-se seguro emocionalmente” 24.  

  

Ansiedade    

Depressão    

Insegurança    

Medo    

Apreensão    

Choro    

Sugestões de Acréscimo    

Educação para a Saúde/Aprendizagem é a necessidade que 
cada indivíduo tem em adquirir novos conhecimento ou 
habilidade através da experiência ou novas práticas para obter 
comportamentos saudáveis e manter a saúde24.  

  

Capacidade de aprender e adquirir novas informações    

Falta de conhecimento sobre sua doença    

Déficit de memória    

Motivação para aprendizagem    

Não adesão ao regime terapêutico    

Percepção incorreta sobre o estado de saúde    

Sugestões de Acréscimo    

Terapêutica é  uma necessidade que não está apenas voltada 
ao tratamento medicamentoso, mas a todas as formas de 
cuidado que podem levar a satisfação e ao bem-estar. É a 
necessidade de participar de ações e receber cuidados 
dirigidos para promoção, manutenção e recuperação da 
saúde36.  

  

Recebe ações educativas sobre promoção da saúde (escola, 
família, comunidade, igreja e sistema de saúde)  

  

Toma a medicação diariamente    

Sugestões de Acréscimo    

Recreação/Lazer é a necessidade de utilizar a criatividade 
para produzir e reproduzir ideias e coisas com o objetivo de 
entreter-se, distrair-se e divertir-se (BENEDET; BUB, 2001, p. 
152).  

  



Assiste Televisão   

Vê ou ler revista   

Hábitos de recreação e lazer    

Visitas familiares/ amigos    

Sugestões de Acréscimo    

Criatividade é a necessidade de ter ideias e produzir novas 
coisas com o objetivo de realizar-se vir a ser24.  

  

Desenvolve trabalhos manuais    

Sugestões de Acréscimo    

Auto realização necessidade de realizar o máximo com suas 
capacidades físicas, mentais emocionais e sociais com o 
objetivo de ser o tipo de pessoa que deseja24 

  

Falta de confiança    

Manifestação de não realização    

Não se preocupa com opiniões dos outros com a sua aparência    

Sugestões de Acréscimo    

Segurança Física/Meio Ambiente/Abrigo necessidade de um 
ambiente protegido, ideal para moradia2  

  

Casa própria    

Iluminação adequada   

Risco para quedas    

Água tratada    

Sugestões de Acréscimo    

NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS 
 

  

Religiosa ou teológica, ética ou filosofia de vida 
necessidade inerente aos seres humanos, estabelece um 
relacionamento dinâmico entre a pessoa e um ser ou entidade 
superior, com o objetivo de sentir bem estar espiritual24.  

  

Busca de assistência espiritual    

Necessidade de um líder espiritual ou de atividades religiosas    

Confronto religioso    

Distúrbio no sistema de crenças    

Sugestões de Acréscimo    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1- Caracterizando os Enfermeiros:  
 
Idade: 20-30 (     )   31-40 (      ) 41-50 (     ) 51-60 (     ) Mais de 60 anos (     )  
 
Sexo:  Feminino (      ) Masculino (     )  
 
Anos de Experiência Profissional como Enfermeira:  
 
Menos de 1 ano(     ) 1-5 anos (     ) 6-10 (     ) 11-15(     ) 16-20 (     ) Mais de 20 
anos (    )  
 
Nível de Educação em Enfermagem:  
 
Graduação (      )  
 
Especialização Especificar 
_______________________________________________.  
 
Mestrado Especificar Área de 
Concentração:_________________________________.  
 
Doutorado Especificar Área de 
Concentração:_________________________________.  
 
Anos de Experiência em Unidade de Terapia Intensiva:  
 
Menos de 1 ano (     ) 1-5 anos (     ) 6-10(     ) 11-15(     ) 16-20 (      ) Mais de 20 
anos (   )  
 
Realiza Atividades: Assistenciais (     ) Gerenciais (     ) Docente (     )  
 
Obrigada pela colaboração. 
 
Valdicléia da Silva Ferreira Torres 
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ANEXO 1 
CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DO COLEGIADO DO MESTRADO  

 



ANEXO 2 
 

CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO 
 

 



ANEXO 3 
 

CERTIDÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
 

 
 


