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RESUMO 

OLIVEIRA, Jullyana Marion Medeiros de. Diagnósticos/ Resultados e Intervenções de enfermagem 

da CIPE® para a pessoa idosa institucionalizada. 2014. 118 fls. Dissertação (Mestrado) – Programa 

de Pós- Graduação em Enfermagem, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB, 2014. 

 

Introdução: o processo do envelhecimento demográfico acarretou o aumento da necessidade de um 

cuidado especializado desenvolvido pelas Instituições de Longa permanência para Idosos. Porém, 

percebe-se que esta rede de apoio em expansão está desarticulada com as redes de atenção à saúde, uma 

vez que as ações de saúde são realizadas em sua maioria pela equipe de saúde da instituição, sendo os 

profissionais de enfermagem os responsáveis por desempenhar o cuidar. No entanto, o cuidar de 

enfermagem nessas moradias está sendo desempenhado, em sua maioria, sem uma sistematização da 

assistência comprometendo a resolutividade e a meta esperada pelas ações do cuidar. Objetivos: 

identificar os focos da prática de enfermagem na avaliação à saúde da pessoa idosa institucionalizada; 

construir enunciados de diagnósticos/ resultados da CIPE® para a pessoa idosa institucionalizada e 

construir enunciados de intervenções de enfermagem, utilizando a CIPE®, a partir dos enunciados de 

diagnósticos/ resultados validados para a pessoa idosa institucionalizada. Método: Tratou-se de uma 

pesquisa metodológica, desenvolvida em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos no 

município de Natal - RN, com a participação de 83 idosos residentes na instituição, utilizando o 

referencial teórico da teoria da Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta e a técnica de 

mapeamento cruzado e a validação de conteúdo por especialistas. Para a sua execução foram realizadas 

cinco etapas: I) Identificação dos focos da prática de enfermagem; II) Construção de enunciados de 

diagnósticos/resultados de enfermagem; III) Mapeamento cruzado dos conceitos construídos com a 

CIPE® versão 2013; IV) Validação de conteúdo por especialistas dos enunciados de 

diagnósticos/resultados de enfermagem; e V) Construção dos enunciados de intervenções de 

enfermagem para os diagnósticos validados.  A pesquisa foi apreciada pelo Comitê de Ética do Centro 

de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, respeitando-se a normatização da Resolução 

Nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, referente aos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres 

humanos. O estudo foi aprovado sob protocolo de nº 081/14 e CAEE 27593814.1.0000.5188. 

Resultados: foram identificados 192 focos da prática de enfermagem, em 113 necessidades 

psicobiológicas, 74 psicossociais e 5 psicoespirituais, os quais permitiram a construção de 129 

enunciados de diagnósticos/resultados de enfermagem, que foram submetidos a um processo de 

mapeamento cruzado, em correspondência com os conceitos da CIPE® Versão 2013, resultando em 60 

enunciados constantes e 69 não constantes nesta classificação. Na etapa de validação de conteúdo foram 

validados 72 diagnósticos/resultados de enfermagem, para os quais foram construidos 383 enunciados 

de intervenções de enfermagem. Conclusão: concretiza-se a hipótese que existem focos da prática de 

enfermagem que se identificam na avaliação de saúde das pessoas idosas residentes em ILPI e que 

permitem a construção de enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem, 

utilizando a CIPE®. Espera-se que a proposta de um cuidado de enfermagem sistematizado, por meio da 

utilização dos enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem, possa subsidiar e 

construir o cientificismo do saber tecnológico, bem como, a autonomia profissional da Enfermagem à 

pessoa idosa institucionalizada. 

 

Descritores: Enfermagem; Idoso; Instituição de Longa Permanência para Idosos; Processos de 

enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Teoria de Enfermagem. 
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ABSTRACT  

OLIVEIRA, Jullyana Marion Medeiros de. Diagnosis/ Results and Interventions of  ICNP® nursing 

to the elder institutionalized person. 2014. 118 fls. Dissertation (Master’s Degree) – Program of Post 

Graduation in Nursing, Federal University of Paraíba, João Pessoa – PB, 2014. 

 

Introduction: The process of demographic aging has led to the raise of necessity for a specialized care 

developed by Institutions of Long Stay for Elders. However, it has been perceived that this support 

network in expansion is disarticulated with the networks of health attention, once the health actions are 

performed in its majority by the heath team of the institution, being the nursing professionals the 

responsible ones for developing such care. Notwithstanding, the nursing care in these homes is being 

performed, in its majority, without a systematization of assistance compromising the resoluteness and 

the goal aimed by the actions of the care. Objective: to identify the focuses of nursing practice in the 

health evaluation of the elder institutionalized person, to build headings diagnosis/ results of ICNP® to 

the elder institutionalized person and to make Interventions of Nursing, using the ICNP®, from the 

headings diagnosis/ results validated to the institutionalized elder person.  Methodology: It was made 

through a methodological research, developed at an Institution of Long Stay for Elders in the city of 

Natal/RN, with participation of 83 elder persons resident in the institution, using the theoretical 

referential of the Human Basic Needs Theory by Wanda Horta and the technic of cross-mapping and 

the validation of contents by specialists. For its execution five steps were taken: I) Identification of the 

nursing practice focuses; II) Making of the headings of diagnosis/ results of nursing; III) Cross-mapping 

of the concepts built with the ICNP® 2013 version; IV) Validation of the contents by specialists of the 

headings diagnosis/ results of nursing; and V) Making of the headings of interventions of nursing for 

validated diagnosis. The research has been appreciated by the Ethics Committee from the Center of 

Health Sciences from Federal University of Paraíba, Brazilian platform, respecting the standardization 

of Resolution N 466/2012 from the National Counsel of Health, referring to ethical aspects of research 

involving human beings. The study has been approved under the protocol N 081/14 and CAEE 

27593814.1.0000.5188. Results: 192 focuses of nursing practice were found, 113 in psychobiological 

needs, 74 in the psychosocial needs and 5 in the psychospiritual needs, which allowed the construction 

of 129 headings of diagnostics / results of nursing, that were submitted to a cross-mapping process in 

correspondence with the concepts of ICNP® Version 2013 resulting in 60 constant headings and 69 not 

constant in this validation. In the validation of content phase 72 diagnosis / results of nursing were 

validated, to which were built 383 headings of nursing intervention. Conclusion: It has been 

accomplished the hypothesis that there are focuses of the nursing practice which are identified in the 

health evaluation of the elder persons resident in ILPI and which also allow the making of headings of 

diagnosis/results, and nursing intervention, using the ICNP®. It is hoped that the proposal of a 

systematized nursing care, through the use of heading of diagnosis/results and the intervention of 

nursing, may be able to subside and build the scientificism of the technological know-how as well as 

the Nursing professional autonomy  to the institutionalized elder person. 

Descriptors: Nursing; Aged; Homes for the Aged; Nursing Process; Nursing Diagnosis; Nursing 

Theory.  
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RESUMEN 

  

OLIVEIRA, Jullyana Marion Medeiros de. Diagnóstico / Resultados e Intervenciones de enfermería 

CIPE® a la persona institucionalizada anciano. 2014. 118 fls. Disertación (Maestría) - Programa de 

Postgrado en Enfermería de la Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa-PB,2014. 

 

 

Introducción: el proceso del envejecimiento demográfico trajo aparejado el aumento de la necesidad 

de un cuidado especializado desarrollado por las Instituciones de Larga permanencia para Ancianos. Sin 

embargo, se percibe que esta red de apoyo en expansión está desarticulada en relación a las redes de 

atención a la salud, dado que las acciones de salud son realizadas en su mayoría por el equipo de salud 

de la institución, siendo los profesionales de enfermería los responsables por desempeñar el cuidado. 

Sin embargo, el cuidado de enfermería en estas moradas está siendo desempeñado, en su mayoría, sin 

una sistematización de la asistencia, comprometiendo la resolución y la meta esperada por las acciones 

del cuidado. Objetivos: identificar los Focos de la Práctica de Enfermería en la evaluación a la salud de 

la persona anciana institucionalizada, construir enunciados de Diagnósticos/ Resultados de la CIPE® 

para la persona anciana institucionalizada y construir enunciados de Intervenciones de Enfermería, 

utilizando la CIPE®, a partir de los enunciados de Diagnósticos/ Resultados validados para la persona 

anciana institucionalizada Metodología: Se trató de una búsqueda metodológica desarrollada en una 

Institución de Larga Permanencia para Ancianos en el municipio de Natal/ RN, con la participación de 

83 ancianos residentes en la institución, utilizando el referencial teórico de la teoría de las Necesidades 

Humanas Básicas de Wanda Horta y la técnica de mapeo cruzado y la validación de contenido por 

especialistas. Para su ejecución fueron realizadas cinco etapas: I)  Identificación de los focos de la 

práctica de enfermería; II) Construcción de los enunciados diagnósticos/ resultados de enfermería; III) 

Mapeo cruzado de los conceptos construido con la CIPE® versión 2013; IV) Validación de contenido 

por especialistas de los enunciados diagnósticos/ resultados de enfermería; y V) Construcción de los 

enunciados Intervenciones de enfermería. La búsqueda fue apreciada por la Comisión de Ética del 

Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Federal de Paraíba, respetándose la normalización de 

la Resolución Nº 466/2012 del Consejo Nacional de Salud, referente a los aspectos éticos de la búsqueda 

envolviendo seres humanos. El estudio fue aprobado bajo protocolo de nº 081/14 y CAEE 

27593814.1.0000.5188. Resultados: fueron identificados 192 focos de la práctica de enfermería, 113 

en las necesidades psicobiológicas, 74 psicosociales y 5 psico-espirituales. Los cuales permitieron la 

construcción de 129 enunciados de diagnósticos/ resultados de enfermería, que fueron sometidos a un 

proceso de mapeo cruzado, en correspondencia con los conceptos de la CIPE® Versión 2013, resultando 

en 60 enunciados constantes y 69 no constantes en esta clasificación. En la fase de validación de 

contenido fueron validados 72 diagnóstico/ resultados de enfermería fueron validados por nueve 

especialistas en enfermería, para los cuales fueron construidos 383 enunciados de intervenciones de 

enfermería. Conclusión: Se concretiza la hipótesis de que existen focos de la práctica de enfermería que 

se identifican en la evaluación de salud de las personas ancianas residentes en ILPI y que permiten la 

construcción de enunciados de diagnósticos/resultados, e intervenciones de enfermería, utilizando la 

CIPE. Se espera que la propuesta de un cuidado de enfermería sistematizado, por medio de la utilización 

de los enunciados de diagnósticos/resultados e intervenciones de enfermería, pueda subsidiar y construir 

el cientificismo del saber tecnológico, así como, la autonomía profesional de la Enfermería hacia la 

persona aciana institucionalizada. 

 

Descriptores:  Enfermería; Anciano; Hogares para Ancianos; Procesos de Enfermería; Diagnóstico de 

Enfermería; Teoría de Enfermería. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A motivação para a construção deste trabalho científico e a escolha da temática  

nasceu de inquietações e questionamentos da vivência acadêmica da pesquisadora na área da 

gerontologia. 

O estudo do envelhecimento iniciou-se na graduação, com a  vivência acadêmica 

no Curso de Graduação em Gerontologia da Universidade de Aveiro/ Portugal, em que fui 

contemplada com uma bolsa de estudo luso-brasileira Santander. Depois dessa experiência, 

passei a integrar o subgrupo de pesquisa Enfermagem, Saúde e Envelhecimento, do 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como bolsista 

de iniciação científica, desenvolvendo as seguintes pesquisas: a. Assistência de enfermagem à 

mulher idosa institucionalizada; b. Sistematização da Assistência de Enfermagem para idosos 

com declínio cognitivo residentes em instituição de longa permanência; c. Potencial de idosos 

para desenvolver a síndrome da fragilidade, residentes nos distritos sanitários leste e oeste do 

município de Natal/RN. 

 Por conseguinte, como enfermeira e reconhecedora da relevância do cuidar da 

pessoa institucionalizada com a utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE), floresceu o progresso para a construção deste estudo científico.  

O estudo se organizará em tópicos conforme as diretrizes de trabalhos científicos e 

contemplará uma nova percepção da assistência de enfermagem em Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs), com o uso do modelo conceitual de Wanda Aguiar Horta e o 

emprego do Sistema de Linguagem Padronizada – Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE®).  

Ademais, pretendo dá continuidade a esse estudo, propondo a construção de um 

subconjunto termonológico da CIPE® para a pessoa idosa institucionalizada, com a finalidade 

de promover o desenvolvimento da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, 

objetivando a construção de conteúdo e resultante do clico de vida da CIPE®.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento demográfico, apresentado com expressivos números de pessoas 

idosas na população brasileira, e a presença de um novo perfil epidemiológico, ocasionado pelo 

aumento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) em relação as doenças infecto-

contagiosas, são fenômenos que resultam em grandes desafios aos serviços de saúde1, como 

também, em incremento de redes de apoio social. 

Nessa perspectiva, as redes de apoio social e de serviços especializados, como as 

ILPIs, tem ampliado a procura destes serviços frente as demandas populacionais, em 

decorrência das necessidades sociais de institucionalização da pessoa idosa. Na na população 

brasileira presencia-se a problemática das fragilidades familiares e do aumento das DCNTs, 

que acometem os idosos tornando-os dependentes para as atividades de vida diária (AVDs).2 

As ILPI’s possuem funções, como a social, que tem o dever de integrar o indivíduo 

no ambiente e na comunidade, e a função relacionada à saúde, que se caracteriza pela 

identificação do grau de dependência e o desenvolvimento da reabilitação, prevenção das 

doenças e dos agravos e promoção da saúde.3,4 

Por conseguinte, observa-se que os profissionais de enfermagem, pelas ações 

cuidativas, colaboram nas necessidades dos idosos em tempo integral nestes ambientes. Para 

tanto, devem prestar um cuidado qualificado, humanizado e sistemático, com a utilização de 

Sistemas de Padronização de Linguagem, de forma a facilitar e otimizar o processo de cuidar e 

possibilitar um amadurecimento terapêutico, que se compromete com a integralidade do ser e a 

construção de um modo exclusivo de compreensão da relação enfermeiro-paciente.3 

O cuidar de enfermagem, centrado na assistência integral à saúde da pessoa idosa, 

precisa centrar-se nos Focos da Prática de enfermagem, que, neste estudo, se define como  dados 

empíricos identificados na avaliação à saúde da pessoa idosa, apresentando-se como 

necessidades humanas básicas. E a partir do raciocício clínico destes focos identificados, pode-

se construir  julgamentos e decisões de Diagnósticos/Resultados de enfermagem para a pessoa 

idosa institucionalizada. 

A utilização da CIPE® é essencial na elaboração de enunciados especifícos, que 

venham a subsidiar a proposta de um cuidado de enfermagem ao idoso institucionalizado. A 

CIPE® teve o marco inicial em 1989 e classifica-se como terminologia enumerativa, a qual se 

apresenta como instrumento de infraestrutura e de linguagem universal, que possibilita a 

concretização dos Diagnósticos, Intervenções e Resultados de enfermagem.5 
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A CIPE® objetiva o aprimoramento técnico-cientifico da profissão, a partir do 

registro e da qualidade da assistência, essencialmente quando direciona-se à áreas específicas 

do cuidado de enfermagem, descritas pelos subconjuntos terminológicos da CIPE®. Esses 

subconjuntos são compreendidos como conjuntos de enunciados de Diagnósticos, Intervenções 

e Resultados de enfermagem.6 

Em relação aos serviços de saúde ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), as 

ILPIs, tem-se que a assistência à saúde da pessoa idosa exige mais regulamentação e apoio dos 

gestores. Situa-se que essas instituições devem fazer uso dos serviços ofertados pelo (SUS), em 

todos os níveis de assistência e, por meio da rede de serviços de saúde do município e do estado. 

Contudo, percebe-se que as ILPIs encontram-se desarticuladas com os serviços de 

saúde pública. Nas instituições filantrópicas, nas quais a maioria dos idosos institucionalizados 

depende dos serviços públicos de saúde, a assistência à saúde enfrenta diversos problemas. Já  

que há um comprometimento no acompanhamento da saúde nos níveis de complexidade 

assistência.7 

A ILPI, em seu caráter de assistência à saúde, desempenha sua função de maneira 

fragilizada, devido à problemas na estrutura funcional e organizacional da equipe de saúde, e, 

também, por não dispor de um cuidado mais especializado, fundamentado em princípios básicos 

de gerontologia e geriatria, diante das individualidades e da heterogeneidade do ser que 

envelhece. 

Observa-se que o cuidado de enfermagem nas residências coletivas em relação a 

utilização da SAE é pouco ou muitas vezes, não utilizada na assistência à pessoa idosa 

institucionalizada. Esse fato é perceptível nas experiências significativas da minha vivência 

acadêmica e como profissional de enfermagem. Porém, tem-se que a ausência ou a escassez de 

um método organizacional resulta em um cuidado frágil e sem continuidade, que pode 

comprometer a saúde do idoso institucionalizado. 

Para tanto, em virtude do incremento das redes de apoio social, em que se observa 

a presença migratória dos idosos para as ILPIs, sendo esses indivíduos, em sua maioria, 

investidos de limitações da capacidade funcional, este estudo trará  significativa contribuição 

social. Justifica-se pela intenção de propor ao idoso institucionalizado uma assistência de 

enfermagem solidificada em conhecimentos científicos e autônoma, a qual assegura uma 

melhor condição de saúde na perspectiva de um envelhecimento saudável. Com isso, pretende-

se aumentar a possibilidade destes idosos se integrarem com a comunidade e requererem seus 

direitos de cidadãos, de forma a garantir um envelhecimento com qualidade.  
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Nesse sentido, é possível que este estudo venha romper paradigmas do modelo 

hospitalocêntrico, de uma assistência fragmentada visualizada apenas no foco da doença, e traga 

uma proposta integradora, humanizada e individualizada para o cuidado de enfermagem com o 

idoso institucionalizado frente a heterogeneidade e complexidade do envelhecimento humano 

e da institucionalização. 

O cuidado de enfermagem ao idoso institucionalizado precisa ser realizado por 

meio de um processo sistematizado e responsável, que se volte às reais necessidades da 

população assistida para ótimos níveis de resultados esperados em relação a manutenção da 

vida e recuperação das doenças e agravos do envelhecimento. E para que essa assistência seja 

efetiva se faz necessário a SAE, por meio da implementação do Processo de enfermagem, 

pautado em teorias de enfermagem e conceitos pertinentes ao cuidado individualizado.8 

 O subsídio de um recurso tecnológico para a implementação do Processo de 

enfermagem vem propor a esses indivíduos um cuidado individualizado e integral que amplia 

a compreensão do processo saúde-doença, e entende a saúde do idoso compreendendo suas 

limitações físicas, fisiológicas, psicológicas, sociais e econômicas.  

Assim sendo, a partir do entendimento da problemática descrita, pretende-se 

responder aos seguintes questionamentos:  

- Quais os Focos da Prática de enfermagem que se identificam na avaliação à saúde 

das pessoas idosas residentes em ILPI? 

- Que enunciados de Diagnósticos/Resultados de enfermagem podem-se construir 

a partir dos Focos da Prática de enfermagem? 

- Que enunciados de Intervenções de enfermagem pode-se construir, utilizando a 

CIPE® versão 2013, a partir dos enunciados de Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

validados? 

 

 

1.1 HIPÓTESE 

 

Na avaliação à saúde das pessoas idosas residentes em ILPI identificam-se Focos 

da Prática de enfermagem, os quais permitem a construção dos enunciados de 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem, a partir dos quais são construidos os enunicados de 

Intervenções de enfermagem, utilizando a CIPE®  versão 2013. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

- Identificar os Focos da Prática de enfermagem na avaliação à saúde da pessoa idosa 

institucionalizada. 

- Construir enunciados Diagnósticos/ Resultados da CIPE® para a pessoa idosa 

institucionalizada. 

 - Construir Intervenções de enfermagem, utilizando a CIPE® versão 2013, a partir dos 

enunciados Diagnósticos/ Resultados validados para a pessoa idosa institucionalizada.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo contemplará a revisão de literatura pertinente ao objeto de estudo para 

a compreensão da temática que versa sobre: pessoa idosa nas Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs), Sistematização da Assistência de Enfermagem e e o uso de 

terminologias. 

 

 

2.1 PESSOA IDOSA NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

 

O processo de envelhecimento, no Brasil, eclodiu abruptamente e encontra-se em 

constante progressão, com reflexo nas pirâmides etárias da população. Além disso, observa-se 

no Censo Brasileiro de 2010 que os idosos já apresentam uma representatividade de 7,4% da 

população total de indivíduos, e, destes, estima-se que 95,2 mil são institucionalizados.9,10 

O aumento da população idosa brasileira e a longevidade serão conquistas sociais 

quando se agregar a esse mérito de viver mais a qualidade de vida das pessoas que estão 

envelhecendo. As DCNTs são evidenciadas, principalmente, após anos de vida, como no caso 

da pessoa idosa, e suas complicações são evidentes, quando não controladas no processo da 

velhice, comprometendo a capacidade funcional e limitando a qualidade de vida edessas 

pessoas. Acredita-se que os idoso,s postos ao quantitativo da população brasileira, em grande 

maioria apresentam DCNTs e padrões de comorbidades.1,11 

Ademais, tem-se que o processo de envelhecimento é envolto, além das 

características demográficas, pelas biológicas de senescência e de senilidade. O envelhecimento 

primário, também chamado de normal ou senescente, se refere a um fenômeno comum a 

qualquer indivíduo pós-reprodutivo com interferências genéticas, sendo um mecanismo 

cumulativo e em fases, o qual resulta da diminuição de se adaptar ao meio. Já o envelhecimento 

secundário, que também é denominado de patológico ou senilidade, inclui algumas doenças 

comuns nesse período de vida dos idosos, que se manifesta juntamente com os indicadores 

naturais do envelhecimento, acelera essa etapa de vida e diminui a capacidade de funcionalidade 

e de sobrevivência.12 

Existe uma intrínseca relação do estado de saúde global do idoso com a sua 

funcionalidade, que é analisada pelo desempenho de autonomia e independência das AVDs, 



21 
 

 

mesmo que esses indivíduos sejam acometidos pelas doenças. Os domínios de funcionalidade 

do idoso são determinados pela cognição, mobilidade, humor e comunicação.13 

O processo de envelhecimento, em sua complexa evolução, seja ela fisiológica ou 

patológica, quando descuidado, se faz propício ao aparecimento das síndromes geriátricas, as 

quais muitas vezes são erroneamente interpretadas como inerentes ao envelhecimento natural.13 

Observa-se também, que com as mudanças demográficas do envelhecimento, os 

padrões familiares estão sendo alterados e caracterizados por famílias nucleares, pelo ingresso 

das mulheres no mercado de trabalho e pelos conflitos inter-geracionais, que gera uma nova 

síndrome geriátrica, a insuficiência familiar.13  Esse é um dos fatores que condiciona o processo 

de institucionalização da pessoa idosa. 

O envelhecimento populacional culmina em diversas transformações na sociedade, 

que se coadunam e ocasionam fragilidades nas condições de cuidado vivenciadas pelos idosos. 

Ainda que as leis incubam os familiares de serem os responsáveis pelo cuidado de seus idosos, 

assim como o estado, essa incubência sofre mudanças pela formação das famílias nucleares e o 

ingresso das mulheres no mercado de trabalho, gerando possibilidades de cuidado não 

desenvolvido por familiares, e sim pelas ILPIs.10 

Nesse contexto, ressalta-se a necessidade de uma prestação de serviços mais 

humanizada e especializada na saúde, nas políticas sociais e na legalização dos direitos de 

cidadãos, que possam garantir uma velhice tranquila, com a manutenção da capacidade 

funcional e da autonomia.1,12 

Ainda, o estatuto do idoso propõe que as formas de habitação não familiar, como 

as ILPIs, devem ser uma alternativa à falta de condições familiar, abandono ou ausência  dos 

familiares, e essa forma de habitação tem que prestar um cuidado integral e pautado nas 

necessidades da pessoa idosa.14 

Os idosos institucionalizados são caracterizados em situação de vulnerabilidade e 

fragilidade, e, quando há limitações nas faculdades mentais e psíquicas, bem como na 

funcionalidade física, são tidos como dependentes.15 

O idoso dependente conceitua-se como o indivíduo com necessidades de saúde que 

precisa de suporte para o desenvolvimento de ações de vida diária, sendo este classificado em 

graus de dependência. O grau de dependência I caracteriza o idoso que necessita apenas de 

auxílio material para o desenvolvimento das atividades, mas sendo o idoso classificado como 

independente. O grau de dependência II classifica os idosos que apresentam necessidade de 

ajuda para até três AVDs. Já, o grau de dependência III é caracterizado quando a autonomia e 
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independência do idoso estão em maior comprometimento, tanto das atividades físicas como 

mentais, necessitando de auxilio direto das necessidades.16 

Diante do exposto, percebe-se que a institucionalização da pessoa idosa, além de 

caracterizar esses seres como frágeis, torna perceptível a depedência funcional, limitando-os 

das AVDs. Entende-se, também, por idoso dependente, o indivíduo em que o processo de 

senilidade  o acomete de forma mais agressiva tornando-o passivo da necessidade de apoio do 

outrem.17 

As definições dos serviços a serem ofertados pelas ILPIs devem levar em 

consideração o perfil de dependência dos idosos residentes, ou seja, idosos independentes 

devem ser estimulados a desenvolverem as AVDs e as atividades instrumentais, com enfoque 

nas capacidades físicas e mentais. Porém, as ILPIs com idosos dependentes devem assistenciar 

os idosos com serviços de saúde mais complexos e profissionais, devidamente habilitados.10 

Assim sendo, ILPIs são definidas como “Instituições governamentais ou não 

governamentais, de  caráter residencial, destinada  a  domicílio  coletivo  de  pessoas  com  idade  

igual  ou  superior  a  60  anos,  com  ou  sem  suporte  familiar,  em condição de liberdade e 

dignidade e cidadania.”16 

Percebe-se que a institucionalização, apesar das características positivas de 

acolhimento dos idosos, é indutora da ociosidade e da segregação intergeracional, ocasionando 

problemas de limitações e agravos a saúde dos moradores.18 

Essas instituições devem estar atentas, pois os idosos, ao chegarem a esses 

ambientes, estão intrínsecos de uma “cultura aparente”, que deriva do ambiente familiar e 

confrontam com novas rotinas. Acredita-se que esses ambientes são provedores da desfiguração 

pessoal, ou seja, o indivíduo é despido de sua aparência usual, ao sofrer a mutilação do eu e o 

aculturamento.19 

A literatura pertinente sobre a institucionalização de  idosos ainda hoje é vista  de 

maneira  delicada,  não  sendo bem  aceito  pela sociedade.  No  entanto,  essa  condição  de  

moradia  apresenta-se  relevante na atual sociedade e como alternativa de suporte social.10 

Na Região Nordeste do Brasil, os idosos representam 24,7% da população, para 

uma proporção de 8,5%  de  ILPIs, em sua maioria filantrópicas, e aproximadamente 10% de 

pessoas idosas institucionalizadas. O Rio Grande do Norte apresenta-se em sexta posição em 

relação aos estados do nordeste com maior numero de idosos, correspondendo a 11,7% da 

população. E o município de Natal/RN encontra-se como o mais populoso do estado e está em 

vigésima colocação no Brasil, com uma população de 803.739 habitantes, sendo que 84.324 
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são idosos.9,20 E, possivelmente, destes, uma grande parcela compõem a população de idosos 

institucionalizados. 

Dados apontam que uma pequena parte da população brasileira vive nessa 

modalidade de caráter residencial, com  a representatividade de apenas 1% da população. Fato 

este, possivelmente, devido a precarização em números dessa rede de apoio social e a 

estereotipação cultural dessa forma de moradia. Contudo, acredita-se que, futuramente, 

ocorrerá um maior incremento na população de idosos institucionalizados.10 

Esses ambientes de convívio coletivo devem resguardar atributos de um domicílio, 

e não despir a pessoa idosa de suas características pessoais e peculiares com a uniformização e 

as regras de convivência, e sim, reconhecendo a heterogeneidade do indivíduo que envelhece.8 

Porém, nas ILPIs brasileiras, observa-se a existência de padrão para a aceitação do 

idoso que será institucionalizado, sendo comum a compatibilidade das regras organizacionais e 

a despersonalização da pessoa idosa. Percebe-se que, nas ILPIs, o cuidado com os idosos por 

vezes são desenvolvidos por profissionais com pouca qualificação. 21,22  

Entretanto, é notadamente importante a presença de profissionais capacitados, 

como os enfermeiros, com o intuito de suprir as necessidades que envolvem um julgamento 

clínico das condições de saúde e na avaliação multidimensional, propondo aos idosos 

institucionalizados a autonomia e a independência na perspectiva da qualidade de vida.21,22 

Esses ambientes de suporte social são percebidos, pelo idoso que reside, de maneira 

singular. Alguns relatam aceitar as mudanças de ambiente domiciliar para o ambiente 

desconhecido, como alternativa de uma melhor atenção à saúde, e conseguem reconhecer e 

acolher o novo lar. Outros sentem a ausência do suporte familiar e encaram a institucionalização 

com uma aceitabilidade mascarada à nova sugestão de vida.23 

Estudos revelam que as AVDs são comprometidas no processo de 

institucionalização, principalmente as atividades instrumentais, que resulta no maior grau de 

dependência dos idosos e na ociosidade.21,24 

A atenção à saúde da pessoa idosa está além da iniciativa de um único indivíduo ou 

familiar responsável por prestar o cuidado, ela engloba a estruturação de redes sociais, da 

provisão de recursos humanos e materiais, do apoio social e da infraestrutura.25 

O cuidado ao idoso prestado pelas ILPIs exige a necessidade de uma assistência 

regulamentada, que possibilite aos idosos institucionalizados mais segurança e cidadania. Em 

1989, entrou em vigor a Portaria N° 810/GM/MS, que aprova normas e os padrões para o 

funcionamento de casas de repouso, clínicas geriátricas e outras instituições destinadas ao 

atendimento de idosos, a serem observados em todo o território nacional.26 
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No ano de 2005, entrou em vigor a Resolução da Diretoria Colegiada/Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) N° 283, com intuito de reduzir e prevenir os riscos 

à saúde dos idosos institucionalizados, definindo critérios mínimos de funcionamento das 

instituições e considerando a necessidade de qualificação dos serviços públicos e privados.16 

Em continuidade às políticas de regulamentação das ILPIs, o município de 

Natal/RN estabelece um Decreto N° 8.553/2008, que aprova uma norma técnica especial, 

regulamentando o funcionamento das Instituições de Longa Permanência pertencentes ao 

território de Natal, e as caracterizam quanto ao porte, em relação ao número de idosos residentes 

e aos recursos humanos necessários.27 

Entende-se que as ILPIs são dotadas de responsabilidades para ofertar um cuidado 

digno à pessoa idosa institucionalizada, entre essas: a responsabilidades ter uma infraestrutura 

adequada, um gerenciamento com qualidade, recursos humanos e matérias satisfatórios,  o 

cumprimento da legislação e que tenham uma equipe multiprofissional habilitada. Sendo 

imprescindível, assim, a presença do profissional enfermeiro na identificação e suprimento das 

necessidades básicas de cuidado.28 

 

 

2.2 SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

  

O cuidar de enfermagem permeia a assistência ao indivíduo em todas as situações 

de vida, desde a educação em saúde, propondo a promoção da saúde e prevenção das doenças 

e dos agravos, como também, na busca pelo reestabelecimento e reabilitação da saúde do 

enfermo até o processo de falecimento, ofertando a morte digna.29 

Na equipe multiprofissional, o enfermeiro encontra-se habilitado para assistir o ser 

humano no intuito de investigar alterações na saúde, porporcionar a reabilitação para 

independência, estimular o autocuidado e agir no campo educacional de forma promocional e 

preventiva aos cuidados individuais necessários. 

O enfermeiro, como membro da equipe multiprofissional em ILPIs, deve ter 

conhecimento de suas competências de gerência e do cuidado, que considera os aspectos 

biopsicossociais e espirituais da vida do idoso e da sua família.30 

 Os enfermeiros em ILPIs desempenham atividades, como: assistência à saúde por 

meio das consultas de enfermagem; providências de medicamentos e materiais necessários ao 

residente; elaboração e implementação do prontuário ao admitir os idosos; e, 
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supervisionamento da equipe de enfermagem. Além dessas, pode realizar atividades de ensino 

e pesquisa, proporcionando uma prática profissional mais eficaz e educativa.4 

  Sugere-se que o cuidar de enfermagem ao idoso institucionalizado seja realizado 

por meio da SAE, em que são planejadas as ações específicas de cuidado com consulta de 

enfermagem que consiste no histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, evolução 

da assistência e relatórios.4 

 O cuidado de enfermagem com o idoso dependente emerge como a luz na vida 

daqueles que apresentam limitações. Esta afirmação é vista como uma definição abrangente e 

contemplativa, sentida por aqueles que prestam a ação de cuidar do outrem e por aqueles seres 

que são cuidados.17 

Ao cuidar do idoso institucionalizado, o enfermeiro deve estar atento para a 

complexidade do processo de envelhecimento, estando apto a avaliar a capacidade funcional e 

as necessidades de cuidado.25 O enfermeio deve procurar conhecimentos em fontes 

diferenciadas, as quais enfatizem o respeito pelos significados da trajetória de vida da pessoa 

idosa e, consequentemente, desempenhar um cuidado especializado, com ênfase no diálogo e 

na compreensão.32 

Observa-se que o cuidado sistematizado de enfermagem em ILPIs ainda é 

incipiente, e, por esse motivo, pode decorrer em ações não direcionadas às reais necessidades 

de cuidado, comprometendo o alcance de uma assistência com qualidade.33 

A saúde do idoso deve ser avaliada pelo profissional de enfermagem utilizando o 

recurso metodológico do Processo de enfermagem, que propõe o levantamento das 

necessidades de cuidado em sua primeira fase e torna propício ações de promoção da saúde, 

prevenção dos agravos, tratamento e reabilitação da saúde. Porém, a não realização de uma 

assistência organizada faz com que os profissionais de enfermagem estejam sujeitos a 

desenvolver uma assistência fragmentada e sem continuidade, sem solucionar as necessidades 

de cuidado, a qual pode acometer a pessoa idosa de um agravo à saúde.34 

Nesse contexto, tem-se que a Enfermagem em seu processo de trabalho na 

assistência ao idoso institucionalizado necessita prestar um cuidado qualificado, humanizado e 

sistemático, por meio da utilização do Processo de enfermagem. Este é um método utilizado 

para se implementar na prática uma teoria de enfermagem, tornando-se possível uma assistência 

respaldada cientificamente.35 

O Processo de enfermagem envolve o raciocínio lógico na avaliação clínica, na 

determinação dos Diagnósticos, das Intervenções e dos Resultados de enfermagem, o que o 

carateriza como uma tecnologia cuidativa.36 
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A SAE deve ser desenvolvida em todos os ambientes em que a Enfermagem 

desempenha o cuidar, assim como nas ILPIs. Além do mais, deve ocorrer não apenas com o 

intuito de um cuidado individual e integral do idoso, mas, também, para promover uma inter-

relação enfermeiro-paciente com um melhor domínio das necessidades e  das capacidades, 

norteando as ações diárias, para propor ao idoso a manutenção da funcionalidade e melhor 

integração nesses ambientes.18 

O desenvolvimento da assistência de enfermagem, de modo integral, teve início no 

ano de 1950, em evidência ao cuidado como processo interpessoal focado na promoção da 

integridade do doente. A partir dessa transformação, o papel da Enfermagem começa a ser visto 

não mais de forma empírica, necessitando de um respaldo científico, motivo pela criação das 

teorias de enfermagem que possibilitaram um cuidado sistemático e humanizado.35 

A SAE caracteriza-se por ser um método científico que organiza e gerencia o 

cuidado, que favorece a autonomia do enfermeiro e instrumentaliza o profissional para 

promover saúde e para a resolutividade dos agravos presentes nas condições de saúde do 

idoso.37,38 

A SAE carece de aporte teórico que alicerce a organização que o cuidado prestado 

pretende alcançar, tornando-se coerente com as linhas de pensamentos. Para isso, utiliza um 

método como o Processo de enfermagem, que objetiva disseminar as ações de cuidado da 

Enfermagem embasada em um marco conceitual, interligando a teoria à prática.35 

A SAE é comprendida como um método organizacional pessoal e instrumental nas 

organizaçãoes de trabalho da Enfermagem e, por meio do Processo de enfermagem, torna-se 

viável  o norteamento das ações de cuidado e o registro documental das atividades 

desempenhadas.39 

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)- 358/ 2009, dispõe 

sobre SAE e a Implementação do Processo de enfermagem por profissional de enfermagem, 

em ambientes públicos ou privados, onde esses profissionais desempenham o cuidado, sendo 

privativo o planejamento pelo profissional enfermeiro.40 

A assistência de enfermagem e a tecnologia estão conectadas, pois o cuidado está 

embasado por teorias e princípios expressos pelos conhecimentos científicos, que consistem na 

utilização de tecnologias, a qual contribui para a construção do saber. O Processo de 

enfermagem é reconhecido como uma tecnologia leve-dura, pois se trata de um modelo de 

cuidado que se elabora e se implanta como forma de ação traduzido em um processo tecnológico 

que segue normas de orientação para a assistência.41 
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Percebe-se que existem resistências dos profissionais enfermeiros em incorporar 

uma assistência sistematizada, uma vez que estes se entrelaçam em ações burocráticas e 

biomédicas do cuidar. Porém, é vigente a necessidade de sensibilização da equipe de 

enfermagem para se adequar a uma prática com qualidade e individualizada, em que se 

apodere do processo saúde-doença do cliente por meio de conhecimentos sólidos e científicos, 

na perspectiva de um cuidado integral com harmonia das atividades organizadas e pautado em 

referencial téorico.42 

O Processo de enfermagem  dá notoriedade a efetividade das ações propostas por 

uma teoria de enfermagem. A teoria incubida de orientar, cientificar, prognosticar, esclarecer 

as propriedades intelectuais e avaliar o processo de cuidar da Enfermagem, tendo como 

desfecho da prática de enfermagem o suprimento das necessidades humanas de cuidado, seja 

ele individual, familiar ou comunitário.39 

O Processo de enfermagem torna-se significante no planejamento e execução das 

atividades de enfermagem, desde a coleta de dados, Diagnósticos de enfermagem, 

Planejamento, Intervenção até a Avaliação, culminando em ações sequenciadas, inter-

relacionadas e pré-estabelecidas. Este desenvolvimento intelectual envolve maturidade, 

habilidade, competência teórica e científica coerente, racicíonio clínico, aptidão na tomada de 

decisão, em que objetiva a segurança do paciente, discernimento de prioridades assistenciais, 

qualidade da assitência prestada, a prática baseada em evidência, e o alcance de metas.29 

O contexto da SAE está além das conquistas entre a relação enfermeiro-paciente e 

das individuais desses seres, abrangendo, também, as ações relacionadas as organizações de 

saúde que buscam a qualidade de vida dos usuários. Porém, torna-se importante lembrar que, 

para o adequado trabalho da Enfermagem por meio de ações sistematizadas, é necessária a 

educação permanente desse profissionais com apoio das Instituições de Ensino Superior e a 

visibilidade as atividades específicas dessa profissão por outros profissionais e gestores.29 

Há de se observar que os enfermeiros são protagonistas na efetividade dos modelos 

de assistência à saúde, atuando em diversas áreas, e sendo reflexivos críticos diante dos 

obstáculos a ser vencidos e da organização dos processos de cuidar em saúde. E, para isso, 

lançam mão de competências com os instrumentos básicos do cuidar, como, prioritariamente, 

a comunicação, com a finalidade de integração, disseminação do seu processo de trabalho, da 

documentação das ações e do reconhecimento técnico-científico da profissão.29 

A implementação de uma metodologia cuidaditava em instituições, como o 

Processo de enfermagem, deve ser planejada e arquitetada, tendo como o alcance de meta a 

sensibilização dos profissionais de enfermagem para uma prática organizada. Além disso, visa 
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o reconhecimento dos demais profissionais atuantes na área de saúde com apresentação da 

relevância desse recurso metodológico, a capacitação teórica-prática da equipe de enfermagem 

e a adequação do meio para executabilidade do plano de ação.29 

 

 

2.3 USO DE TERMINOLOGIAS 

 

O uso de terminologias em sistemas de informação permite a expansão do 

conhecimento e saberes, uma vez que propicia aos enfermeiros o dialógo entre os pares e com 

os demais profissionais da saúde, com a finalidade de um melhor julgamento clínico pelo 

enfermeiro, baseado nas necessidades de sáude do paciente e decisões clínicas precisas.36 

Em relação ao uso de terminologias em estudos científicos, o sistema de 

classificação CIPE®  está entre as terminologias mais utilizadas, sendo que a avaliação da 

implementação dos sistemas é a temática com maior enfoque. Como resultado destas pesquisas, 

tem  a melhoria na qualidade da assistência e a organização do fluxo de atendimento do 

serviço.43 

A CIPE® teve início em 1989 com a proposta de universalizar uma linguagem 

específica para a profissão da Enfermagem, aprovada pelo Conselho Internacional de 

Enfermeiros (CIE). A CIPE®  é determinada por elementos da prática de enfermagem, em que 

os enfermeiros agem de acordo com as necessidades humanas a fim da produção de resultados, 

ministrando a aptidão de gerenciamento dos elementos críticos de enfermagem para 

documentar a prática e o reconhecimento da profissão no contexto global da saúde.44 

 O desenvolvimento estrutural da CIPE® possui algumas publicações, sendo a 

primeira desenvolvida em 1996, denominada Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem – Versão Alfa: um marco unificador, composta por duas classificações: 

Classificação de Fenômenos de Enfermagem e a Classificação de Intervenções de Enfermagem. 

Em continuídade foram editadas a CIPE® Versão Beta, em 1999; a CIPE® Versão Beta 2, em 

2001; a CIPE® Versão 1.0, em 2005, com a integração do Modelo dos Sete Eixos, objetivando 

organizar os conceitos primitivos do domínio da Enfermagem; a CIPE® Versão 1.1, em 2008;  

em 2009 CIPE® Versão 2 , em 2011 a versão 3 da CIPE® e a versão CIPE® 2013, com a 

permanência da apresentação multiaxial do Modelo dos Sete Eixos, e também com atributos de 

terminologia enumerativa.5,45 

O fortalecimento e o empoderamento dessa terminologia está intríseca no 

desenvolvimento de estudos, concretizando a manutenção e operacionalização desse sistema e 
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a atualização de novas versões. Isso tem por finalidade abarcar  novas perpectivas de atuação 

da prática de enfermagem extraindo termos novos,  ratificar os termos constantes, excluir os 

termos não viáveis a prática.  Estas ações propõe a compatibilidade da CIPE® com 

desenvolvimento da profissão de enfermagem enquanto ciência e disciplina, dos sistemas de 

informação e de classificação, do raciocínio clínico e dos registros documentais de 

responsabilidade da Enfermagem.5 

A linguagem padronizada da CIPE® é fruto da determinação e coordenação do CIE.  

Sua incubência é  desvelar a especificidade do processo de trabalho do enfermeiro, ofertando-

o o reconhecimento profissional nas ações referentes ao processo saúde-doença e a visibilidade 

de uma ciência, disciplina e profissão na Enfermagem. A CIPE® detem de alguns pretextos 

referentes a ser integral na globalização da informação da prática de enfermagem, na 

reformulações de políticas de saúde e institucionais,  nos registros padronizados para facilitar a 

comunicação inter-profissionais, no gererenciamento adequado e na educação permanente da 

equipe de enfermagem.5 

Este sistema de classificação visa o aprimoramento técnico-científico da profissão, 

a partir do registro e da qualidade da assistência, essencialmente quando focadas em áreas 

específicas do cuidado de enfermagem expostas pelos subconjuntos terminológicos da CIPE®. 

Ainda assim, permite o raciocínio clínico e terapêutico do enfermeiro e a concretude da 

implementação do Processo de enfermagem.6,36 

O CIE ressalta a premência da integração do conhecimento dos sistemas de 

classificação com ênfase na CIPE®, nos ambientes de formação dos enfermeiros, bem como, 

nas atividades profissionais, mesmo que este venha a ser um grande desafio para organização 

do serviço. Esta prática dará visibilidade as ações de enfermagem no contexto de informação e 

de tecnologias na área de saúde.46 

A CIPE®, como instrumento abrangente e complexo, possui várias definições e 

termos, possibilitando uma assistência sistematizada e com qualidade. Com o desígnio da 

linguagem padronizada em documentos, o CIE está desenvolvendo subconjuntos 

terminológicos para grupos específicos submetidos ao cuidado de enfermagem.  Possui, ainda, 

o intuito de facilitar o registro da prática, como também, suprir as necessidades práticas para os 

sistemas de informação em saúde, além da construção de Diagnósticos/Resultados e 

Intervenções de enfermagem relacionada a áreas especificas da saúde. 44 

O modelo dos Sete Eixos surgiu como facilitador para a construção de enunciados 

de Diagnóstico/Resultados e Intervenções de enfermagem, sendo definido em seus títulos, 

como:45 
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 Foco: trata-se do problema identificado pelo enfermeiro de maior relevância para a 

Enfermagem; 

 Julgamento: determinação clínica relacionada ao foco pré-determinado; 

 Cliente: o ser humano o qual é voltado às intervenções de enfermagem; 

 Ação: um processo proposital direcionado ao indivíduo que será passível da 

assistência; 

 Meio: a forma em que a intervenção vai ser desempenhada; 

 Localização: região anatômica ou espacial em que se dirige a ação; 

 Tempo: período em que será desempenhado um ação  

Figura 1- Modelos dos Sete Eixos da CIPE®. 

 

 

A composição de uma afirmativa Diagnóstico/Resultado e Intervenção de 

enfermagem da CIPE® seguem as recomendações do CIE, instituído na Norma ISO 18.104/03 

da Organização Internacional de Normalização (ISO). Esta relata que as construções das 

declarações de Diagnósticos de enfermagem devem utilizar um termo do eixo “Foco” e um 

termo do eixo “Julgamento”, como também, incluir mais algum termo dos outros eixos, que for 

necessário.45  

Para a composição das intervenções são recomendadas inserir um termo do eixo 

“Ação” e pelo menos um termo combinado de qualquer outro eixo.45  

A ISO emerge da necessidade de reduzir os obstáculos das equivalências 

terminológicas entre as diversas nomeclaturas, com o intuito de unificar e criar um padrão para 

Fonte: ICN, 2011. 

Foco
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a construção da linguagem padronizada, como também, facilitar o uso de terminologias em 

sistemas de informação computadorizado.46 

A construção dos Resultados de enfermagem, que se trata da avaliação resultante 

dos diagnósticos e intervenções pré-estabelecidos, é composto pelos mesmos termos utilizados 

para a formulação do diagnóstico, que é determinado pela segunda e quarta etapas do Processo 

de enfermagem, e pode ser descrito como um novo diagnóstico,47 ou também, com o 

reconhecimento de um “espelho” da nominação do diagnóstico. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

As teorias de enfermagem provém de percepções em vivências práticas, em que se 

torna perceptível a necessidade de um ser assistido, o qual transcede o conhecimento técnico 

do enfermeiro em busca do cientificismo de um cuidado integral e de uma prática autonôma da 

Enfermagem, com a estruturação e a organização da construção do saber.39 

Na perspectiva do cuidado em enfermagem, esse estudo baseiou-se na Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas, da autora Wanda Aguiar Horta, por possibilitar um 

amadurecimento terapêutico diante dos níveis psicobiológicos, psicossociais e psicoespirituais 

do ser assistido e construir um modo exclusivo de compreensão da relação enfermeiro-paciente.  

A Enfermagem, desde suas primazias do cuidado ao ser humano, detém uma 

estrutura de saberes e técnicas empíricas, e esses conhecimentos são desenvolvidos a partir de 

teorias inter-relacionadas que buscam explicações científicas para os fatos existentes no 

universo.48 

Diante disso, a Enfermagem se faz ciência por ser derivada de proposições 

sistemáticas demonstradas em experiências empíricas, construídas no seu caminhar histórico e 

solidificada em suas próprias teorias, as quais são classificadas em níveis. Os níveis de teoria 

são: nível I (isolamento de fatores), nível II (relacionamento dos fatores), nível III 

(relacionamento de situações) e a nível IV (produtoras de situações- prescritivas). A Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas, no nível IV, é uma teoria prescritiva, que desenha a situação, 

faz com que ela se concretize e os resultados sejam alcançados.48 

As teorias de enfermagem surgem com o propósito de fornecer estrutura e 

organização aos saberes da Enfermagem, proporcionando uma prática previsível e sistemática, 

com intervenções holísticas e efetivas.49 

Em seu referencial teórico-filosófico, Horta48 parte da dicotomia inter- relacional 

do significado  do que é ser-Enfermeiro e ser-Cliente. O ser-Enfermeiro, visto em sua 

complexidade de ser humano, no entanto, incubido de responsabilidade e formação intelectual 

para ofertar o cuidado ao outrem. O enfermeiro é um ser, “gente que cuida de gente”, que sana 

as necessidades humanas básicas do ser assistido. Já o ser-Cliente é um indivíduo, em sua 

particularidade ou em coletividade, com toda a complexidade,  que precisa de assistência de 

outros seres capacitados em seu processo saúde-doença. 

A teoria das Necessidades Humanas Básicas tem como subsídio as leis gerais que 

conduzem os fenômenos universais de homeostasia e hemodinâmica, ou seja, o universo  busca 

a manutenção de seu equilíbrio entre seus seres. Os seres vivem a lei da adaptação com o 
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ambiente externo em busca do reajustamento com todo o universo e também são percebidos 

por uma visão holística.48 

A teoria de Horta48 basea-se na Teoria da Motivação humana, de Maslow, 

estruturalmente hierarquizada, ou seja, só atigem um outro nível de hierarquização quando 

alcançada a satisfação mínima ao nível anterior da necessidade.  Maslow dividiu as 

necessidades em cinco níveis: necessidades fisiológicas, de segurança, de amor, de estima e de 

auto-realização. 

Entretanto,  Horta48 decide usar na teoria das necessidades as terminologias que 

nomeiam as necessidades dita por João Mohana, que as intitulam de necessidades de nível 

psicobiológico, psicossocial e psicoespiritual. Logo, essas três categorias agem em uma relação 

de interdependência, ou seja, as necessidades integram-se em complementariedade, que 

necessita que todas as pendências sejam decididas para o bem-estar holístico e o reajuste do 

equilíbrio homeostático do ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para delimitar seus conceitos teóricos e embasar a cientificidade da teoria, Horta48 

define os conceitos do metaparadigma da Enfermagem, que são: Enfermagem, ser humano, 

ambiente e saúde. A Enfermagem é definida como a ciência e a arte de suprir a necessidade 

básica de um indivíduo ou coletividade, com a finalidade do reestabelecimento da homeostase 

em que promove-se a recuperação, manutenção e promoção a saúde, tornando o ser humano 

independente para seus afazeres dentro de suas possibilidades. 

Figura 2- Classificação  das necesidades humanas básicas 

Fonte: Horta, 2011. 
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Ainda assim, tem-se que “Assistir em enfermagem” é cuidar do outro de acordo 

com suas limitações, é fazer o total ou parcial, ensinar ou orientar, encaminhar, auxiliar e 

supervisionar. Essas ações ocorrem por meio de uma dinâmica de ações sistematizadas e 

interrelacionadas, denominada de Processo de enfermagem.48 

Por conseguinte, o ser humano é estrutura subordinada as leis do universo dinâmico, 

as quais conduzem o espaço e o tempo com a ocorrência permanente e troca de fluxos 

energéticos. Ainda,  é ente reflexivo e complementar do universo, o que torna-o único, autêntico 

e individualizado, capaz de causar seu próprio estado de desequilíbrio ou equilíbrio 

homeostático de acordo com suas ações. Já, a saúde é o pleno equilíbrio dinâmico entre as 

interfaces do tempo e do espaço. O conceito de ambiente, não tão explicitamente definido, diz 

que este é o universo dinâmico em que o ser humano se faz parte integrante deste.48 

A expressão “Necessidades humanas básicas” detem inúmeras formas de 

conceituar. Porém, Horta48 esboça que são condições apresentadas por sinais e sintomas que 

necessitam de reajustes que o organismo humano exige para manter seu equilíbrio 

homeostático, de maneira perceptível pelo ser humano ou não. 

O Processo de enfermagem “é a dinâmica das ações sistematizadas e inter-

relacionadas, visando à assistência ao ser humano”, sendo esse instrumento de trabalho dividido 

em 6 etapas48: 

 Histórico trata-se de um guia de coleta conciso, individualizado e organizado para 

o levantamento dos dados do cliente. A partir deste são traçados os problemas de enfermagem, 

que após a análise e avaliação, traçam-se os potenciais “Diagnósticos de enfermagem”. Os 

problemas de enfermagem  são alterações que ocasionam desequilíbrio da homeostase no ser 

humano em sua individualidade ou coletividade e estes são percebidos pela equipe de 

enfermagem e impõe a precisão de uma assistência profissional. 

 Diagnóstico de enfermagem consiste na identificação das necessidades afetadas 

do ser humano e o seu grau de dependência que o paciente apresenta em relação a precisão da 

assistência de enfermagem. O grau de dependência é classificado em total ou parcial de acordo 

com o estado de saúde do indivíduo. Com o ser humano dependente parcialmente. o cuidado 

de enfermagem se situa em marcos qualitativo denominados: ajuda, orientação, supervisão e 

encaminhamento, numa ação ordenada e sequenciada. Para um dimensionamento quantitativo, 

refere-se uma abordagem de 1 à 5, na ordem crescente de gravidade. 

 Plano assistencial é a determinação sistemática global do cuidado, a partir da 

análise crítica dos diagnóticos selecionados, com o intuito de resolutividade dos problemas 

percebidos.  
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 Prescrição de enfermagem é a ação de praticar o plano assistencial que se pré-

estabele de maneira coordenada em um período aprazado, em que são elencados os cuidados 

prioritários.  

 Evolução é as notificações diárias ou periódicas das mudanças homeostáticas 

sofridas pelo ser humano, enquanto estar sob os cuidados da enfermagem, que permite uma 

avaliação da assistência prestada e do comportamento do organismos em relação as medidas 

de interveções pré-selecionadas.  

 Prognóstico de enfermagem é a estimava em tempo da capacidade de resposta do 

ser humano ao plano assistencial pré-existente e concretização das necessidades humanas 

básicas.  

As etapas do Processo de enfermagem, de acordo com Horta, devem ser integradas 

e articuladas entre si, desenvolvidas por um elo inter-relacional entre os seus componetes. Este 

modelo de agregação inter-relacional é figurado por um hexágono com vetores bi-direcionados 

e no centro da figura está o componete mais relevante do universo dinâmico, composto pelo 

indíviduo, família e comunidade.48 Por isso, para a explanação do presente estudo optou-se em 

desenvolver as etapas: Diagnóstico de enfermagem, Resultados de enfermagem e Intervenções 

de enfermagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta perspectiva, o estudo incorporou os conceitos proposto por Wanda Horta para 

o embasamento das ações práticas realizadas no percurso da pesquisa, uma vez que reconheceu 

a Enfermagem como a arte do cuidar fundamentada no atendimento das necessidade humanas 

básica com o objetivo do restabelecimento do equilibrio homeostático do ser idoso.  

Figura 3- Processo de enfermagem de Horta 

Fonte – Horta, 2011. 
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 O idoso, como ser humano, reconhecido em sua singularidade e participativo diante 

do processo de reestabelecimento do equilibrio homeostático focado na autonomia e 

independência funcional para as Atividades de Vida Diária e do autocuidado. A saúde do idoso 

percebida naqueles seres que conseguiam apesar de suas limitações viver em equilíbrio no 

espaço da instituição e no tempo de residência estabelecendo em si a qualidade de vida. A ILPI 

visualizada como ambiente dinâmico em que o idoso se torna parte integrante daquela realidade.  

 Em relação a utilização do Processo de enfermagem proposto por Horta, optou-se 

por utilizar as fases do Processo de enfermagem, com maior enfoque: no Histórico de 

enfermagem,  no Diagnóstico de enfermagem e no Plano Assistencial.  O Histórico de 

enfermagem,  utilizou-se de um instrumento validado individualizado e organizado nas 

Necessidades Humanas Básicas, configurado como um guia de levantamentos de dados, o qual 

pretendeu identificar as necessidades humanas afetadas que neste estudo denomina-se Focos da 

Prática de enfermagem.  

 Além disso, a etapa Diagnósticos de enfermagem, assim como proposto por Horta, 

tratou-se da construção e nominação das necessidades afetadas do ser humano em enunciados 

e estes foram categorizados em Necessidades Humanas Básicas. Em sequência, a etapa do 

Plano Assistêncial, que se concretizou com o planejamento das ações interventivas diante dos 

Diagnósticos de enfermagem construídos e validados.  
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4 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo descreverá o caminho metodológico da pesquisa, que engloba o tipo 

de pesquisa, cenário do estudo, os sujeitos do estudo, etapas a serem desenvolvidas na pesquisa 

e os princípios éticos.  

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa metodológica que se define por ser a construção de uma 

ferramenta, possível de testar a confiabilidade e validade, com o objetivo de instrumentar 

usuários e respondentes.50  Esse tipo de estudo exige a utilização de  técnicas complexas e bem 

elaboradas51, como a técnica do mapeamento cruzado e da validação por especialistas que foram 

utilizadas neste estudo.   

 

 

4.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada no período de maio a junho de 2014 em uma Instituição 

filantrópica de Longa Permanência para Idosos, pertencente ao município de Natal/RN e 

cadastrada pela Agência de Vigilância Sanitária do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, 

conforme dita as resolução ANVISA 283/0516. A referida instituição tem a capacidade para 

prestar assistência a 150 idosos, sendo a única do município que se categoriza como ILPI de 

porte IV (acima de 60 idosos). Esta categorização está de acordo com o Decreto N° 8.553 de 

outubro de 2008, que aprova uma norma técnica especial para a regulamentação do 

funcionamento de Instituições de Longa Permanência destinadas aos idosos no município de 

Natal27.  

A escolha da ILPI  teve como referência os seguintes critérios: ser uma ILPI de 

valor histórico reconhecido para o município de Natal/RN; ser referência no atendimento a 

pessoas idosas há mais de 50 anos; estar cadastrada nos órgãos públicos; ter a disponibilidade 

de integrar suas ações perante a rede de apoio ao idoso; e, ainda, promover integração com a 

academia, que oportuniza a realização do ensino e pesquisa no campo do envelhecimento 

humano. 
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Em relação a estrutura física, a instituição está organizada em sete vilas residenciais, 

disposta em: Vila de São Vicente, Vila Santa Catarina, Vila Santa Luíza de Marilac, Vila Santa 

Bernadete, Vila Nossa Senhora de Lourdes, Vila Nossa Senhora das Graças e Vila Irmã 

Lindalva. Essas vilas são divididas em pavilhões de alojamento conjunto e espaços em forma 

de chalés, com acomodação para dois idosos. Os idosos são locados nesses ambientes de acordo 

com o grau de dependência, ou seja, aqueles que estão com grau de dependência III residem 

nos alojamentos conjuntos e os que possuem grau de dependência I e II, em maioria, residem 

nos espaços tipos chalés. 

 

 

4.3 SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Os sujeitos do estudo foram 83 pessoas idosas, residentes na ILPI com 60 e mais 

anos de idade, e especialistas, composto por enfermeiros, docentes de instituições formadoras, 

bem como, integrante do corpo de profissional da ILPI e de outras Instituições, que participaram 

da validação. Os critérios de inclusão em relação a escolha da população de idosos foram: ser 

institucionalizado com 60 anos e mais anos e residentes na ILPI em estudo. O critério de 

exclusão para os idosos institucionalizados foi: ser indivíduo com idade inferior a 60 anos. Os 

critérios de inclusão em relação a escolha dos especialistas foram: ser enfermeiros e 

desenvolver  assistência aos idosos institucionalizados em outras ILPIs e/ou desempenhar 

pesquisas científicas nessa área. O critério de exclusão para os especialistas foram: não tinha a 

formação de enfermeiro e não desenvolver  assistência aos idosos institucionalizados em outras 

ILPIs e/ou desempenhar pesquisas científicas nessa área. 

 

 

4.4 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Com o intuito da proposta de construção de enunciados Diagnósticos/ Resultados e 

Intervenções de enfermagem da CIPE® para a pessoa idosa institucionalizada, o presente estudo 

foi delineado em cinco etapas e esquematizado da seguinte maneira: 

Assim descrito: 1ª etapa: identificação dos Focos da Prática de enfermagem nos 

idosos residente na ILPI; 2ª etapa: construção dos enunciados de Diagnósticos/Resultados 

Enfermagem; 3ª etapa: mapeamento cruzado dos conceitos construídos com a CIPE® versão 
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201352; 4ª etapa: validação dos enunciados de Diagnósticos/ Resultados por especialistas; 5ª 

etapa: construção dos enunciados de Intervenções de enfermagem. 

 

4.4.1 1ª Etapa: Identificação dos Focos da Prática de enfermagem 

 

Para esta etapa utilizou-se um instrumento de avaliação da saúde do idoso 

institucionalizado validad,o que se baseou no modelo conceitual de Wanda Aguiar Horta e no 

conceito do Conjunto de Dados Mínimos em Enfermagem.53 Este instrumento foi adaptado 

devido as limitações identificadas para a realidade institucional em dois testes pilotos realizados 

anteriormente à pesquisa.  O instrumento de levantamento de dados (APÊNDICE A) apresenta-

se divido em seções, sendo a seção “A” correspondente aos dados de identificação admissional 

e a seção “B”, à avaliação total do idoso. 

A implementação do instrumento “Histórico de enfermagem” foi realizada em 20 

encontros, sendo o primeiro de reconhecimento da estrutura e apresentação aos idosos da 

pesquisadora e da pesquisa em si, buscando identificar a disponibilidade de participação. Os 

demais encontros foram para a realização do “Histórico de enfermagem”, feito individualizado 

com cada um dos 83 idosos, em um tempo médio de uma hora por cada indivíduo. Os dados 

para complementar a investigação foram buscados nos prontuários das pessoas idosas 

pesquisadas.  

As estratégias utilizadas para alcançar a implementação do instrumento “Histórico 

de enfermagem” com a população total de 83 idosos da ILPI, em tempo hábil, foram a 

familiarização da pesquisadora com o local da pesquisa e com os sujeitos envolvidos, bem 

como,  a utilização dos instrumentos com preenchimento prévio dos dados pessoais presentes 

nos prontuários de cada idoso. Os idosos acamados e com grau de depêndencia tiveram 

preferência na coleta dos dados em relação ao idosos autonômos, visto que aqueles 

demandavam  maior tempo para o exame clínico, necessitando de uma coleta de dados com 

maior cautela. , Compreendeu-se que essa estratégia ajudou no amadurecimento da 

pesquisadora com o instrumento de pesquisa a ser utilizado.  

Para os achados de saúde que não eram identificados na avaliação e nos prontuários 

dos idosos, eram requisitada ajuda da equipe de enfermagem para a complementação dos dados. 

O levantamento dos dados era realizado seguindo a estruturação física da instituição, ou seja, 

os dados eram coletados com todos idosos da vila para poder iniciar a investigação com idosos 

de outra vila, pois se entendia que essa tática construía um fluxograma de atendimento, 
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contribuindo para a organização da pesquisa e um alcance de meta dos resultados desejados no 

tempo proposto.  

Após o recolhimento dos dados pessoais e de saúde foram elaborados quadros, no 

software de edição de texto Microsoft Word, com a identificação de cada idoso para 

mapeamento dos Focos da Prática de enfermagem. Os dados identificados foram analisados 

com base nas necessidades humanas básicas, utilizando definições do modelo conceitual de 

Horta 48, a fim de identificar os Focos da Prática de enfermagem que foram considerados 

indicadores empíricos para a construção dos enunciados de Diagnósticos/Resultados de 

enfermagem. 

Observou-se algumas limitações presente no estudo em relação à esta etapa: quanto 

ao acesso de informação sobre o estado de saúde e alguns dados sociais dos idosos que não 

estavam organizado nos prontuários, posssivelmente, restringindo a identificação de um maior 

número de Focos da Prática de enfermagem e consequentemente a elaboração de afirmativas 

de Diagnóstico/Resultados e Intervenções de enfermagem para os idosos institucionalizados. E 

também, as limitações que o instrumento de levantamento de dados, que já validado, trouxeram 

na avaliação global do idoso para a realidade utilizada. 

 

4.4.2 2ª Etapa: Construção dos enunciados de Diagnósticos/Resultados de enfermagem 

 

Com a base empírica dos focos da prática de enfermagem e a CIPE® versão 2013 

publicada em Janeiro, foram realizados os raciocínios clínicos individualizados de cada 

“Histórico de enfermagem”, com ênfase nas necessidades humanas básicas afetadas.  

Os enunciados de Diagnósticos/Resultados de enfermagem foram construídos, 

seguindo as recomendações da Norma ISO 18.104/03 e as diretrizes adotadas pelo CIE45, em 

que se deve utilizar um termo do eixo “Foco” e um termo do eixo “Julgamento”.  Como 

também, incluir mais alguns termos de outros eixos, quando necessário. 

Neste estudo, a expressão Diagnóstico/Resultado de enfermagem foi utilizada para 

denominar esses dois elementos da Prática de enfermagem, uma vez que se utiliza os mesmos 

eixos na construção de Diagnóstico e Resultado de enfermagem. E a diferença entre as duas 

construções é a avaliação do enfermeiro, se é uma decisão sobre o estado do cliente, problemas 

e/ou necessidades (Diagnóstico), ou se é a resposta após a implementação das intervenções 

(Resultados).45 

Ao final desta etapa foi construída uma planilha de conceitos pré-combinados de 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem no software de planilha eletrônica Microsoft Excel 
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(Office 2007). Estes enunciados foram submetido ao exame de concordância de grafia, tomando 

por base os enunciados já constantes na CIPE® versão 2013. 

 

4.4.3 3ª Etapa: Mapeamento cruzado dos conceitos construídos com a CIPE® versão 2013 

 

O cross mapping é uma técnica que possibilita a extração de termos constantes e 

não constantes por meio do cruzamentos dos dados, quando comparados a linguagem não 

padronizada com os conceitos presentes em outros sistemas de classificações, culminando em 

uma construção de uma nova classificação sistemática e passível de validação. Esta técnica 

compara entre si as linguagens já padronizadas tanto da Enfermagem como em outras áreas de 

saúde.54 

Observa-se que pesquisas que envolvem os sistemas de classificação em 

enfermagem apropriam-se desse recurso tecnológico informatizado como critério 

metodológico, com o intuito de solucionar vieses existentes em outros sistemas classificatórios, 

além de facultar a abrangência dos registros de enfermagem que subsidia a prática clínica-

científica.54 

Em relação a esta etapa da pesquisa, com enunciados construídos, realizou-se o 

mapeamento cruzado com os conceitos pré-combinados da versão 2013 da CIPE®52. O 

mapeamento foi realizado com a exportação da lista dos enunciados de 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem criada no Microsoft Excel (Office 2007) para o 

programa Microsoft Acess for Windows. Em seguida, em resposta a técnica do mapeamento 

cruzado, foi dada origem a duas listas, em que os conceitos foram categorizados em conceitos 

constantes na CIPE® e os não constantes na CIPE®.  

Os conceitos considerados não constantes foram submetidos a um processo de 

análise, utilizando os critérios propostos por Leal55, que estabelece se o conceito é similar ao 

termo usado na CIPE®, ou seja, não existe concordância da grafia do conceito, porém o seu 

significado é idêntico; se o enunciado é mais abrangente, o enunciado construído tem um 

significado maior do que o conceito pré-combinado existente na CIPE®, se é mais restrito,  o 

enunciado construído tem um significado menor do que o conceito pré-combinado existente na 

CIPE®; ou se não existe concordância, quando os enunciados construídos são totalmente 

diferentes dos conceitos pré-combinados existente na CIPE®. 

 

4.4.4 4ª Etapa: Validação de conteúdo dos enunciados de Diagnósticos/ Resultados por 

especialistas 



42 
 

 

 

Em seguida, os enunciados foram submetidos à apreciação e validaçãode conteúdo 

de um grupo de especialistas composto por enfermeiros, docentes de instituições formadoras, 

bem como, integrante do corpo de profissional da ILPI e de outras Instituições, que 

desenvolvem ou desenvolveram assistência aos idosos institucionalizados em outras ILPIs e/ou 

desempenhe pesquisas científicas nessa área. 

O processo de recrutamento dos especialistas realizou-se pela análise curricular por 

meio da Plataforma Lattes com a utilização das palavras- chave: Idoso, Instituições de Longa 

Permanência para Idosos, Enfermagem, Processo de enfermagem e CIPE®. Foram selecionados 

trinta especialistas e, destes, apenas nove deram retorno com a carta de aceite para participação 

no estudo. 

Os especialistas foram convidados a participar por meio do envio de uma carta 

convite enviada eletronicamente, e, aos que concordaram em participar do estudo, foi solicitado 

assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE E).  

Para esta etapa, foi construído um instrumento (APÊNDICE D) com dados 

sociodemográficos e profissional com o intuito de conhecer o perfil de cada especialista, 

juntamente com uma lista de enunciados de Diagnósticos/ Resultados de enfermagem 

construídos, com suas respectivas definições extraída da CIPE® Versão 2013 e de outros 

estudos e bibliografias.30,56 

Estes enunciados foram validados utilizando Índice de Validade de Conteúdo 

(IVC)57, que tem por válido os aspectos do instrumento que estão em concordância proporcional 

entre os juízes, e, neste caso, os aspectos foram representados pelos enunciados de 

Diagnósticos/ Resultados de enfermagem pertinentes para a utilização da prática de 

enfermagem com idosos institucionalizados.   

Os julgamentos de concordância pelas especialistas foram realizada pela 

pertinência individual de cada enunciado por uma escala de Likert com quatro quantificadores: 

muitissímo pertinente (4), muito pertinente (3), pertinente (2) e nada pertinente (1). Para 

facilitar o cálculo do índice, optou-se por considerar a quantificação binominal dos enunciados, 

ou seja, estes seriam considerados pertinentes e não pertinentes. Os pertinentes representados 

pelos quantificadores 4, 3, 2 e os enunciados não pertinentes representados pelo quantificador 

1, que ainda passou por revisão para serem retirados. Foram tidos como válidos os enunciados 

de Diagnósticos/ Resultados de enfermagem que atingiram IVC  ≥ 0.8 por meio do cálculo da 

fórmula: 
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Os Enunciados de Diagnósticos/ Resultados de enfermagem, embora validados pelo 

escore maior ou igual à 0.8, foram submetidos a uma nova revisão e análise que resultou da 

eliminação e alteração de alguns destes.  

A utilização dos enunciados de Diagnósticos e Resultados como “espelho” pode 

levar a conclusão que o Resultado de enfermagem também pode ser conceitualmente em 

estrutura semântica reconhecido como Diagnóstico de enfermagem, e, se o foco é julgado como 

“ausente” ou “melhorado”, a necessidade afetada apresenta-se inexistente, descaracterizando 

este enunciado como uma Necessidade Humana Básica e um possível Diagnóstico de 

enfermagem, sendo apenas classificado como Resultado de enfermagem.  

Foi necessário, também,  alterações pelos diagnósticos que apresentaram 

características específicas de outros diagnósticos ou estavam incluídos nas definições de um 

diagnóstico mais abrangente, assim como exemplificado no quadro 01 abaixo: 

Quadro 01: Processo de reanálise dos enunciados de Diagnósticos/ Resultados de enfermagem 

válidos - João Pessoa, 2014. 

Enunciados de Diagnósticos/ Resultados 

de enfermagem 
Alterações e Justificativas 

Dentição, Prejudicada Higiene Oral, Prejudicada 

Disúria Dor Aguda 

Medo, Melhorado Retirado por ser resultado do Diagnóstico de 

enfermagem “Medo” e não poder ser 

reconhecido como Diagnóstico. 

 

 Observou-se que houveram limitações do estudo nesta etapa devido ao longo 

tempo decorrido para o processo de validação dos enunciados de Diagnósticos/Resultados de 

enfermagem, que se deu desde da análise criteriosa dos currículos dos especialistas, ao retorno 

da afirmação de participação e a devolução do instrumento. 

 

4.4.5 5ª Etapa: Construção dos enunciados de Intervenções de enfermagem 

 

As Intervenções de enfermagem, correspondente a cada Diagnóstico de 

enfermagem, foram construídas com os termos presentes na CIPE® versão 201352, além do 

IVC =   Nº de respostas “4” e “3” e “2” 

   

     Número total de respostas 
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respaldo teórico do caderno de atenção básica Envelhecimento e Saúde da pessoa idosa58, bem 

como de outras bibliografias.59,60,61 Os enunciados de Intervenções de enfermagem foram 

compostos utilizando a normalização da isso, em que se inseriu um termo do eixo “Ação” e 

pelo menos um termo combinado de qualquer outro eixo.45  

 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E LEGAIS DA PESQUISA 

 

A pesquisa seguiu os trâmites de exigência da Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde nº 466/12, que versa sobre pesquisas que envolvam seres humanos, a fim de preservar a 

integridade física, moral e social dos sujeitos envolvidos.62 

O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil com aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, com 

o protocolo Nº 081/14 e CAAE 27593814.1.0000.5188 (ANEXO A). Após a aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética, foi comunicado à direção da instituição a aprovação do projeto 

pelo referido Comitê, com a solicitação de permissão para iniciar as etapas da pesquisa.  

Posteriormente, com esse consentimento, os participantes do estudo tiveram acesso 

ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B, C e E), esclarecendo 

os objetivos, os riscos e os benefícios da pesquisa e assegurando-os quanto à confidencialidade 

e à privacidade. A coleta de dados só foi realizada com o consentimento da pessoa idosa ou do 

responsável legal da ILPI em caso dos idosos impossibilitados de consentir por si próprio. Além 

disso, teve o consentimento dos especialistas envolvidos no estudo.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS FOCOS DA PRÁTICA DE ENFERMAGEM  

 

A partir dos levantamentos de caracterização das pessoas idosas, inferiu-se que o perfil 

de faixa-etária dos idosos concentra-se e caracteriza-se em indivíduos cada vez mais idosos, em 

sua maioria mulheres, solteiros, com baixa escolaridade e com depedência em grau 3, assim 

como  se apresenta a tabela 01. 

Tabela 01 – Caracterização das pessoas idosas residentes na Instituição de Longa  Permanência 

para Idoso - João Pessoa, 2014. 

Caracterização  N=83 % 

Idade    

 60-69 anos 7 8,5 

 70-79 anos 31 37,4 

 80-89 anos 31 37,4 

 90-99 anos 13 15,7 

 100 e mais anos 1 1,0 

Sexo    

 Feminino  56 67,4 

 Masculino  27 32,6 

Estado civil    

 Solteiro  38 47,0 

 Casado  9 11,0 

 Divorciado  5 6,0 

 Viúvo  12 15,0 

 Não informado  17 21,0 

Grau de instrução    

 Sem escolaridade 33 40,0 

 Fundamental  35 42,0 

 Ensino médio 11 14,0 

 Ensino superior 3 4,0 

Grau de depedência    

 Grau 1 24 30,0 

 Grau 2 13 16,0 

 Grau 3 44 54,0 

 

Em análise aos achados, observa-se que o fenômeno da longevidade se faz presente 

na instituição de longa permanência, assim como, o da feminização da velhice. Além disso, 

percebe-se que o estado civil em maior representatividade é solteiro, reinterando as declarações 

que apresenta o processo de institucionalização do ser que envelhece como prática comum na 

vida daqueles que não possui familiares que possam auxiliar os idosos nas tarefas domésticas e 

de cuidado à saúde. 

O perfil de caracterização social e demográfica da pessoa idosa, neste estudo, 

também se reintera e compartilha da mesma estruturação de outros estudos, que apontam os 
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idosos institucionalizados como aqueles que recebem o mérito de idosos cada vez mais idosos, 

bem como, o fenômeno da feminização da velhice presentes nos lares de idosos.63,64,65 

Estudo afirma que o fato de a pessoa idosa, mesmo que solteira, ter alguém em seu 

ambiente doméstico para fazer companhia retarda a institucionalização. Porém, o receio de estar 

só juntamente com o sentimento que amedronta os idosos em relação a segurança, bem como, 

outros fatores somandos, como a depedência de cuidados, o abandono de familiares, e as 

dificuldades financeiras, trazem a suscetibilidade de inclusão no processo de 

institucionalização.25 

 Além disso, o baixo grau de instrução, com a freqûencia de 82% somando-se as 

proporções dos indivíduos sem escolaridade e com ensino fundamental, presente nos idosos 

institucionalizados, podem ter relações instrísecas à elevada frequência de idosos com grau de 

dependência.  

 Estudo corrobora que a baixa escolaridade afeta as condições de autocuidado, 

como: a gestão do regime terapêutico, a compreensão da educação em saúde e nas orientações 

sobre as morbidades presentes, aumentando a probabilidade dos idosos necessitarem de ajuda 

e serem classificados como depedentes de cuidados.25 

 As alterações vivenciadas pelo envelhecimento podem acometer os idosos, 

deixando-os limitados nas funções de vida diária e das atividades instrumentais. Na 

caracterização do grau de dependência dos idosos, neste estudo, percebe-se que  há uma 

relevante frequência, com 54% dos idosos com grau de depedência III. Achados estes que, 

possivelmente, sejam decorrente de uma busca por uma assistência especializada para aqueles 

idosos que não tem condições de cuidar da própria saúde ou a família já não consegue 

desempenhar o papel de cuidador do idoso. 

 Acredita-se que a maioria dos idosos institucionalizados possui um grau de 

compromentimento para AVDs, o que os remetem a uma depedência de cuidados. Diante disso, 

tem-se que esses ambientes de cuidado devem estar estruturalmente bem equipados em seus 

recursos materiais e humanos para ofertar condições dignas de sobrevivência e uma velhice 

com foco na promoção de saúde e na prevenção da incapacidade funcional.66 

Na identificação dos dados, obteve-se os Focos da Prática de enfermagem. De 

acordo com Horta, essas manifestações que se apresentam por sinais e sintomas, as quais se 

entendem na individualidade de cada ser, são classificadas como necessidades humanas básicas 

e traduzem-se na precisão do cuidado do profissional enfermeiro.48 

Extraíram-se 192 Focos da Prática de enfermagem, sendo 113 concentrados nas 

necessidades psicobiológicas e, destes, 27 nas necessidades de segurança e meio ambiente. Em 
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relação as necessidades psicossociais, identificaram-se 74 Focos da Prática de enfermagem com 

o maior compilado nas necessidades de amor, aceitação e autorrealização, seguido de 5 

indicadores de necessidades psicoespirituais. Observou-se também que a maioria dos focos 

identificados foram considerados indicadores empíricos para a construção dos Diagnósticos de 

enfermagem negativos, como se apresenta no gráfico 01 e 02 e quadro 02. 

Gráfico 01 - Focos da Prática de enfermagem em relação as Necessidades Humanas Básicas - 

João Pessoa, 2014. 

 

Gráfico 02 – Distribuição dos Focos da Prática de enfermagem por Necessidades Humanas 

Básicas - João Pessoa, 2014. 

 

 

5
6

12

8

5

12

27

10

6
5

10

3
4

6

15

4

13

20

4
3

6
4

5

0

5

10

15

20

25

30

58%

39%

3%

Necessidade psicobiológicas Necessidade psicossocial Necessidade psicoespiritual



48 
 

 

Quadro 02- Focos da Prática de enfermagem identificados e extraídos dos Históricos de 

enfermagem dos idosos institucionalizados - João Pessoa, 2014. 

FOCOS DA PRÁTICA/ NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

PSICOBIOLÓGICAS (113) 

Oxigenação(5): uso da musculatura acessória; frequência respiratória acima de 18 mrpm; 

presença de ruídos adventícios; falta de ar; tosse secretiva.  

Hidratação(6): tugor de pele preservado; ingestão hídrica de 2 ou mais litros; pele 

hidratada; Ingestão hídrica de menos de 1 litro por dia; pele ressecada; tugor de pele 

diminuído.  

Nutrição(12): IMC ≤22 Kg/m2, 22<IMC≤27 Kg/m2, IMC>27 Kg/m2; apetite preservado; 

sem limitação física para alimentação; sem dentição; acúmulo de gordura na área 

abdominal; acesso nutricional por gastrotostomia; alimentação pastosa; uso de prótese; dentes 

quebrados e cariados; sialorréia.  

Eliminação(8): eliminação urinária e intestinal presentes e sem alteração; dor na micção; 

sem controle do esfíncter instestinal; sem controle do esfíncter vesical; sem defecar a mais 

de três dias; presença de fecalomas;  hipoatividade dos movimentos hidroaéreos; uso de 

Sonda vesical de demora. 

Sono e repouso(5): sono ininterrupto noturno e diurno; sono interropido; sono agitado; não 

repousa durante o dia; demora a dormir.  

Atividade física(12): sem realização de exercícios físicos regular; claudicação;  dor na 

locomoção; uso de cotele de estabilização para coluna; falta de ar no esforço; cansaço; 

tontura; restrita ao leito; MMII enrijecidos e mãos em garra; necessita de apoio para 

locomoção; letárgia; queda plantar. 

Segurança física e meio ambiente(27): marcha alterada; polifarmácia; idade; acuidade 

visual diminuída; uso de instrumento de apoio para locomoção; dor; comorbidades; 

sobrepeso; desorientação; cognição prejudicada; uso de sonda vesical de demora; presença 

de estoma; pele úmida; emagrecida; leito alto e sem grades; proeminência óssea; demência; 

cegueira; quedas anteriores;  desequilíbrio; obnubilação; estado mental rebaixado; fuma 

mais dez cigarros por dia; coceira; pele hiperemiada e descamativa; pápulas, posição ríspida 

do cuidador com a pessoa idosa. 

Cuidado corporal e ambiental (10): desenvolve atividades de autocuidado; higienizada; 

odor  agradável; limpeza diária dos dentes/gengiva ou cuidado oral diário 

pelo residente ou membro da equipe;  odor fétido; sem realizar troca de vestimentas diária; 



49 
 

 

sujidade;  dificuldade de alimentação; dificuldade de higienização; dificuldade de 

vestimenta. 

Integridade física (6): ferida necrótica; pele hipermiada;  pele rompida; escoriações; 

fratura; ferida com exsudato. 

Regulação vascular(5): presença de varizes e hemossiderose;  cansaço nas pernas; edema; 

dor; claudicação. 

Regulação neurológica(10): facilmente distraído;  dificuldade de memorizar e escrever; 

dificuldade de aprender novas coisas; diminuição da concentração e capacidade de pensar; 

Mini-exame do Estado Mental abaixo do padrão de normalidade em relação a escolaridade; 

Mini-exame do Estado Mental dentro do padrão de normalidade em relação a escolaridade; 

sem desenvolvimento de atividades de estímulo cognitivo; não responsiva; obnubilação; 

torpor. 

Sensopercepção(3): acuidade visual diminuída; dor contínua e recorrente com no mínimo 

três meses; dor repentina com duração limitada.  

terapêutica e de prevenção(4): consciente; orientada; desenvolve independentemente o 

regime terapêutico;  grau de depedência incompatível com a gestão terapêutica. 

PSICOSSOCIAIS (74) 

Comunicação(6): fala pouco clara e desarticulada; fala clara; escuta bem; acuidade auditiva 

diminuída; áfasico; raramente entende comandos. 

Gregária(15): interação social diminuída; isolamento; ansiedade; depressão; não receptiva; 

rejeita interação; não colabora ao estímulo da comunicação; sinais de acuamento; vitíma de 

violência doméstica antes da institucionalização; posição fetal; relata sentir-se só; não se 

relaciona bem com os outros idosos; relaciona-se bem com outras pessoas; gosta de 

conversar; receptiva. 

Recreação e lazer (4): sem realização de atividade de lazer por motivo de saúde; afastamento 

das atividades de interesse; falta de opção de lazer; preocupação com a ociosidade.  

Segurança emocional (13): agitação; medo; fala excessiva e desorganizada; angústia; 

ansiedade; movimentos repetitivos; facilmente distraído; sentimentos de inutilidade; 

cabisbaixo; não satisfeito com o cuidado; relata abandono; agressividade; esperançoso. 

Amor, aceitação, autorrealização (19):falas negativas; perguntas repetitivas;  afastamento 

das atividades de interesse; irritabilidade; negação ao processo de institucionalização; 

vontade de voltar para família; vocação de pessoas da família; angústia; inquietação; 

apresenta sinais de acuamento; vitímas de violência doméstica antes da institucionalização;  
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apresenta-se triste; isolamento; posição fetal e coberta;  não recebe visita famíliar; relata não 

ter vínculo famíliar; recebe visita famíliar; satisfeita com a institucionalização; refere 

realização pessoal. 

Autoestima, autoconfiança e autorespeito (6):  relata não se sentir bem aparentemente; 

sentir-se velha; sentir-se inútil; satisfeito com a aparência; satisfeito com o estilo de vida; 

satisfeito em ser cuidado. 

Liberdade e participação (4): não satisfeito com o estilo de vida;  amoroso; receptivo; 

seguro. 

Orientação tempo e espaço (3): percepção alterada do local; percepção alterada da data; 

percepção alterada da hora. 

Educação para saúde e aprendizagem (4):  dificuldade de aprender coisas novas; 

dificuldade de se concentrar; dificuldade de reconhecer as morbidades existentes; dificuldade 

de reconhecer medicamentos de uso. 

PSICOESPIRITUAL (5) 

Religiosidade e espiritualidade (5): relata fé; frequenta ambientes religiosos; utiliza a fé 

para enfrentamento dos problemas; perda da fé no processo de institucionalização; não 

frequenta ambientes religiosos. 

  

 Em relação aos Focos da Prática de enfermagem, percebeu-se que a necessidade 

psicobiológica apresenta indicadores empíricos em maior expressividade. Fato este que reitera 

o que foi proposto na pirâmide de Maslow, que traz na base de sobrevivência do ser humano as 

necessidades fisiológicas e de segurança e, quando estas não são sanadas, acometem o indivíduo 

de problemas de saúde que levam ao risco de morte. Ainda assim, tem-se que estas necessidades 

primárias precisam ser sanadas para a concretização de outros níveis hierárquicos da pirâmide 

para atingir autorealização plena do ser humano.48 

 Em estudos, observou-se que as necessidades que se encontram mais afetadas no 

idoso institucionalizado também estão centradas nas psicobiológicas, referidas pelos 

indicadores, tais como: cuidado corporal, mobilidade, eliminação, nutrição, circulação, 

regulação neurológica, segurança e integridade física. As necessidades psicossociais 

apresentam-se também relevantes e focadas nos indicadores de comunicação, cognição, amor, 

aceitação, autorrealização, segurança emocional e gregária.25,64 

 Nesse contexto, observa a existência de diversas peculiaridades vivenciadas pelo 

ser que envelhece, juntamente com desafios presentes na institucionalização. Para tanto, o 
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profissional enfermeiro deve estar vigilante e apto a distinguir e interpretar a heterogeneidade 

das manifestações do envelhecimento primário e secundário, por meio de uma avaliação global 

que resgate as condições de necessidades dos idosos. Isso porque, nos indivíduos 

institucionalizados, essas necessidades são mais notórias. Esse fato torna mais relevante a 

indispensabilidade do enfermeiro como profissional nesses lares, com a incubência de um 

cuidar integral e de qualidade capaz de mensurar as necessidades humanas e de depedência da 

pessoa idosa institucionalizada.25 

 Outro estudo infere que a avaliação multidimensional do idoso, focada nas 

necessidades de cuidado de enfermagem, é imprescindível para uma assistência de qualidade,  

e esta deve basear-se em conhecimentos gerontogeriátricos, o qual torna possível a construção 

da padronização da linguagem de enfermagem no cuidado ao idoso.67 

 

 

5.2 CONSTRUÇÃO DOS ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS DE 

ENFERMAGEM 

 

Com  a base empírica dos Focos da Prática de enfermagem identificados, foi 

possível a construção 129 enunciados de Diagnósticos/ Resultados de enfermagem, 

apresentados no quadro 03. Estes enunciados foram organizados em uma planilha no  Microsoft 

Excel office 2010, e a seguir realizou-se um exame de concordância de grafia entre estes com 

os enunciados pré-existente na versão CIPE® 201352. 

Quadro 03- Enunciados de Diagnósticos/Resultados de enfermagem para a pessoa idosa 

institucionalizada- João Pessoa, 2014. 

Diagnósticos/resultados de enfermagem para a pessoa idosa institucionalizada 

 

1. Abuso de Tabagismo  66. Intolerância à Atividade 

2.Abuso de Tabagismo, Melhorado  67. Irritabilidade 

3.Afasia Expressiva 68. Irritabilidade, Ausente 

4. Angústia Espiritual 69. Isolamento Social 

5. Angústia Espiritual, Diminuída 70. Isolamento Social, Melhorado 

6. Ansiedade 71. Medo 

7. Ansiedade, Melhorada 72. Medo, Melhorado. 

8. Atividade Física, Melhorada 73. Mobilidade Física, Melhorada 

9. Atividade Mental, Melhorada 74. Mobilidade Física, Prejudicada 

10. Atividade Mental, Prejudicada 75. Necrose 

11. Atividades de Lazer,  Melhorada 76. Necrose, Removida 

12. Autoestima, Positiva  

13. Baixa Autoestima 77. Negação ao Processo de Institucionalização 

14. Baixa Autoestima, Melhorada 78. Obesidade 

15. Baixo Peso 79. Ociosidade Mental 
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Diagnósticos/resultados de enfermagem para a pessoa idosa institucionalizada 

 

16. Capacidade de Aprendizagem, Prejudicada 80. Ociosidade Mental, Melhorada 

17. Capacidade para Enxergar, Melhorada 81.Orientação, Melhorada 

18. Capacidade para Enxergar, Prejudicada 82. Perfusão Tissular Periférica, Eficaz 

19. Capacidade para Executar o Autocuidado, 

Positiva 

83. Perfusão Tissular Periférica, Prejudicada- 

20. Capacidade para Executar o Autocuidado, 

Prejudicada 

84. Peso, Eficaz 

21. Capacidade para Gerenciar o Regime 

Terapêutico 

85. Processo de Institucionalização, Melhorado 

22. Capacidade Parcial para Executar o 

Autocuidado, Prejudicada 

86. Processo Familiar, Eficaz  

23. Capacidade para Gerenciar o Regime 

Terapêutico, Prejudicada 

87. Processo Familiar, Prejudicado 

24. Cognição, Prejudicada 88. Prontidão para Aprender 

25. Comportamento Agressivo 89. Prontidão para Esperança 

26. Comportamento Agressivo, Ausente 90. Risco de Abuso de Idoso 

27. Comportamento de Atividade Física, 

Prejudicado 

91. Risco de Abuso de Idoso, Ausente. 

28. Comunicação Verbal, Eficaz 92. Risco de Depressão 

29. Comunicação Verbal, Prejudicada 93. Risco de Depressão, Ausente 

30. Comunicação, Eficaz 94. Risco de Glicemia Instável 

31. Condição Espiritual, Eficaz 95. Glicemia Estável 

32. Condição Espiritual, Prejudicada 96. Risco de Infecção no Estoma 

33. Condição Nutricional, Positiva 97. Risco de Infecção no Estoma, Ausente 

34. Conhecimento sobre Saúde e Tratamento, 

Eficaz 

98. Risco de Infecção Urinária pelo Uso de 

Sonda Vesical de Demora 

35. Constipação 99. Risco de Infecção Urinária pelo Uso de 

Sonda Vesical de Demora, Ausente-  

36. Constipação Percebida, Melhorada 100. Risco de Nutrição, Deficiente 

37. Continência Intestinal 101. Risco de Nutrição Deficiente, Ausente. 

38. Deambulação, Eficaz 102. Risco de Queda 

39. Deambulação, Prejudicada. 103. Risco de Queda, Ausente 

40. Déficit de Atividades de Lazer 104. Risco de Síndrome de Desuso 

41. Dentição, Melhorada 105. Risco de Síndrome de Desuso, Ausente 

42. Dentição, Prejudicada 106. Risco de Úlcera Arteriovenosa 

43. Desorientação 107. Risco de Úlcera Arteriovenosa, Ausente 

44. Dispneia  108. Risco de Úlcera por Pressão 

45. Disúria 109. Risco de Úlcera por Pressão, Ausente 

46. Disúria, Ausente 110. Socialização, Eficaz 

47. Dor Aguda 111. Socialização, Prejudicada 

48. Dor Musculoesquelética 112. Solidão 

49. Dor, Crônica 113. Solidão, Melhorada 

50. Dor, Melhorada 114. Sono e Repouso, Eficazes 

51. Eliminação, Eficaz  115. Sono e Repouso, Prejudicado 

52. Enfretamento do Processo de 

Institucionalização, Positivo 

116. Tolerância Eficaz à Atividade 

53. Fratura 117. Tristeza  

54. Higiene, Eficaz 118. Tristeza, Ausente 

55. Higiene, Prejudicada 119. Troca de Gases, Eficaz 

56. Hipertensão 120. Troca de Gases, Prejudicada 

57. Impactação 121. Úlcera Neuropática 

58. Impactação, Ausente 122. Úlcera Neuropática, Cicatrizada 
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Diagnósticos/resultados de enfermagem para a pessoa idosa institucionalizada 

 

59. Incontinência Intestinal 123. Úlcera por Pressão 

60. Incontinência Urinária 124. Úlcera por Pressão, Cicatrizada 

61. Infestação por Sarcoptes Scabie 125. Vínculo Idoso-cuidador, Melhorado 

62. Infestação por Sarcoptes Scabie, Ausente 126. Vínculo Idoso-cuidador, Prejudicado 

63. Ingestão de Líquidos, Eficaz  127. Vínculo Idoso-família, Eficaz 

64. Ingestão de Líquidos, Prejudicada 128. Vínculo Idoso-família, Melhorado 

65. Integridade da pele, Prejudicada 129. Vínculo Idoso-família, Prejudicado 

A construção de Diagnósticos de enfermagem é envolvida não apenas pela 

elencação de problemas identificados, mas também, pela destreza de um raciocínio clínico pelo 

enfermeiro, que envolve a avaliação crítica inter- relacionada ao conhecimento teórico e a 

tomada de decisões. Esta etapa é atrelada a uma estrutura organizacional dinâmica, complexa e 

sistemática do Processo de enfermagem.68 

 Infere-se que a aptidão do enfermeiro das ILPIs para a construção de Diagnóstico 

de enfermagem deve estar atrelada a capacidade de se identificar e se colocar na posição do 

outrem, desenvolvendo o emocional com o envolvimento e respeito ao ser que necessita de 

cuidado, como também, ofertar segurança emocional e atenção, dando condições para o 

enfrentamento positivo da institucionalização.69 

 O pensamento crítico do enfermeiro requer habilidades cognitivas, relações 

humanísticas, bem como, relações interpessoais. As habilidades devem ser extraídas a partir do 

agrupamento e interpretação dos dados próprios da prática, baseada em evidência, e do 

julgamentos clínico do enfermeiro. Isso afim de que os Diagnósticos de enfermagem 

construídos sejam fidedignos e compreensíveis com as necessidades de resposta humana, em 

avaliação a saúde e as situações de vida.70 

 Estudo apresenta que a construção de enunciados de Diagnósticos/ Resultados é 

uma tarefa complexa da profissão de enfermagem. Porém, são perceptíveis os benefícios desta 

prática, uma vez que oferta o respaldo científico e documental das ações de enfermagem, bem 

como, a visibilidade da Enfermagem diante de outras profissões.59 

 

 

5.3 MAPEAMENTO CRUZADO DOS CONCEITOS CONSTRUÍDOS COM A CIPE® 

VERSÃO 2013  

 

Em análise dos Diagnósticos/ Resultados de enfermagem construídos em 

cruzamento com a versão CIPE® 201352, evidenciaram-se que dos 129 enunciados obtiveram o 
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seguinte resultado: 59 classificaram-se como iguais, e 1 similar, que foi substituído pela 

terminologia constante da versão CIPE®, resultando em 60 conceitos constantes.  Os 

enunciados com o critério de classificação não constante, que foram 69 enunciados, 

categorizaram-se em: 18 com o critério de mais abragente, 2 mais restrito, 49 não existia 

concordância, conforme está exposto no quadro 04. 

Quadro 04- Distribuição da análise de similaridade e abrangência dos enunciados de  

Diagnósticos/Resultados de enfermagem construídos e Diagnósticos/Resultados de 

enfermagem da CIPE® 2013 - João Pessoa, 2014 

Diagnósticos CIPE® 2013  Diagnósticos/Resultados construídos  Análise 

Abuso de Tabagismo Abuso de Tabagismo Igual 

Angústia Espiritual Angústia Espiritual Igual 

Angústia Espiritual, Diminuída Angústia Espiritual, Diminuída Igual 

Ansiedade Ansiedade Igual 

Ansiedade, Melhorada Ansiedade, Melhorada Igual 

Autoestima, Positiva Autoestima, Positiva Igual 

Baixa Autoestima Baixa Autoestima Igual 

Baixo Peso Baixo Peso Igual 

Capacidade para Enxergar, 

Prejudicada 

Capacidade para Enxergar, 

Prejudicada 

Igual 

Capacidade para Executar o 

Autocuidado, Positiva 

Capacidade para Executar o 

Autocuidado, Positiva 

Igual 

Capacidade para Executar o 

Cuidado, Prejudicada 

Capacidade para Executar o 

Cuidado, Prejudicada 

Igual 

Comportamento de Atividade 

Física, Prejudicado 

Comportamento de Atividade 

Física, Prejudicado 

Igual 

Cognição, Prejudicada Cognição, Prejudicada Igual 

Comportamento Agressivo, 

Ausente 

Comportamento Agressivo, 

Ausente 

Igual 

Comunicação Verbal, Eficaz Comunicação Verbal, Eficaz Igual 

Comunicação Verbal, 

Prejudicada 

Comunicação Verbal, Prejudicada Igual 

Condição Espiritual, Eficaz Condição Espiritual, Eficaz Igual 

Condição Espiritual, Prejudicada Condição Espiritual, Prejudicada Igual 

Condição Nutricional, Positiva Condição Nutricional, Positiva Igual 

Constipação Constipação Igual 

Constipação Percebida, 

Melhorada 

Constipação Percebida, Melhorada Igual 

Continência Intestinal Continência Intestinal Igual 

Deambulação, Eficaz Deambulação, Eficaz Igual 

Deambulação, Prejudicada Deambulação, Prejudicada Igual 

Déficit de Atividades de Lazer Déficit de Atividades de Lazer Igual 

Dentição, Prejudicada Dentição, Prejudicada Igual 

Desorientação Desorientação Igual 

Dispneia Dispneia Igual 

Dor Aguda Dor Aguda Igual 

Dor, Crônica Dor, Crônica Igual 

Dor, Melhorada Dor, Melhorada Igual 

Eliminação, Eficaz Eliminação, Eficaz Igual 
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Diagnósticos CIPE® 2013  Diagnósticos/Resultados construídos  Análise 

Impactação Impactação Igual 

Incontinência Intestinal Incontinência Intestinal Igual 

Incontinência Urinária Incontinência Urinária Igual 

Ingestão de Líquidos, 

Prejudicada 

Ingestão de Líquidos, Prejudicada Igual 

Integridade da Pele, Prejudicada Integridade da Pele, Prejudicada Igual 

Intolerância à Atividade Intolerância à Atividade Igual 

Isolamento Social Isolamento Social Igual 

Medo Medo Igual 

Medo, Melhorado Medo, Melhorado Igual 

Orientação, Melhorada Orientação, Melhorada Igual 

Perfusão Tissular Periférica, 

Prejudicada 

Perfusão Tissular Periférica, 

Prejudicada 

Igual 

Peso, Eficaz Peso, Eficaz Igual 

Processo Familiar, Eficaz Processo Familiar, Eficaz Igual 

Processo Familiar, Prejudicado Processo Familiar, Prejudicado Igual 

Prontidão Para Esperança Prontidão Para Esperança Igual 

Risco de Abuso De Idoso Risco de Abuso De Idoso Igual 

Risco de Depressão Risco de Depressão Igual 

Risco de Nutrição Deficiente Risco de Nutrição Deficiente Igual 

Risco de Queda Risco de Queda Igual 

Risco de Úlcera Por Pressão Risco de Úlcera Por Pressão Igual 

Socialização, Eficaz Socialização, Eficaz Igual 

Socialização, Prejudicada Socialização, Prejudicada Igual 

Tolerância Eficaz à Atividade Tolerância Eficaz à Atividade Igual 

Tristeza Tristeza Igual 

Troca de Gases, Eficaz Troca de Gases, Eficaz Igual 

Troca de Gases, Prejudicada Troca de Gases, Prejudicada Igual 

Úlcera por Pressão Úlcera por Pressão Igual 

Úlcera Diabética Úlcera Neuropática Similar 

Abuso de Tabagismo Abuso de Tabagismo, Melhorado Mais abragente 

Baixa Autoestima Baixa Autoestima, Melhorada Mais abragente 

Capacidade dara Enxergar Capacidade dara Enxergar, 

Melhorada 

Mais abragente 

Dentição Dentição, Melhorada Mais abragente 

Impactação Impactação, Ausente Mais abragente 

Infestação Infestação Por Sarcoptes Scabiei Mais abragente 

Infestação Infestação Por Sarcoptes Scabiei, 

Ausente 

Mais abragente 

Ingestão de Líquidos Ingestão de Líquidos, Eficaz Mais abragente 

Isolamento Social Isolamento Social, Melhorado Mais abragente 

Perfusão Tissular Periférica Perfusão Tissular Periférica, Eficaz Mais abragente 

Risco de Depressão Risco de Depressão, Ausente Mais abragente 

Risco de Infecção Risco de Infecção No Estoma Mais abragente 

Risco de Infecção  Risco de Infecção No Estoma, 

Ausente 

Mais abragente 

Risco de Nutrição Deficiente Risco de Nutrição Deficiente, 

Ausente 

Mais abragente 

Risco de Queda Risco de Queda, Ausente Mais abragente 

Risco de Úlcera por Pressão Risco de Úlcera por Pressão, 

Ausente 

Mais abragente 

Tristeza Tristeza, Ausente Mais abragente 
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Diagnósticos CIPE® 2013  Diagnósticos/Resultados construídos  Análise 

Úlcera por Pressão  Úlcera por Pressão Cicatrizada Mais abragente 

Higiene Oral, Eficaz Higiene, Eficaz Mais restrita 

Higiene Oral, Ineficaz Higiene, Prejudicada Mais restrita 

 *Afasia Expressiva Não existe 

concordância 

 Atividade de Lazer,  Melhorada Não existe 

concordância 

 Atividade Física, Melhorada Não existe 

concordância 

 Atividade Mental, Melhorada Não existe 

concordância 

 Atividade Mental, Prejudicada Não existe 

concordância 

 Capacidade de Aprendizagem, 

Prejudicada 

Não existe 

concordância 

 Capacidade para Gerenciar o 

Regime Terapêutico 

Não existe 

concordância 

   

 Capacidade Parcial Para Executar o 

Autocuidado, Prejudicada 

Não existe 

concordância 

 Capacidade Para Gerenciar o 

Regime Terapêutico, Prejudicada 

Não existe 

concordância 

 *Comportamento Agressivo Não existe 

concordância 

 *Comunicação, Eficaz Não existe 

concordância 

 Conhecimento sobre Saúde e 

Tratamento Eficaz 

Não existe 

concordância 

 *Disúria Não existe 

concordância 

 Disúria, Ausente Não existe 

concordância 

 *Dor Musculoesquelética Não existe 

concordância 

 Enfretamento do Processo de 

Institucionalização, Positivo 

Não existe 

concordância 

 *Fratura Não existe 

concordância 

 *Hipertensão Não existe 

concordância 

 Irritabilidade Não existe 

concordância 

 Irritabilidade, Ausente Não existe 

concordância 

 Mobilidade Física, Melhorada Não existe 

concordância 

 Mobilidade Física, Prejudicada Não existe 

concordância 

 *Necrose Não existe 

concordância 

                                                           
* O Diagnóstico de enfermagem identificado apresenta-se na CIPE® versão 2013 como elemento do Eixo Foco. 
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Diagnósticos CIPE® 2013  Diagnósticos/Resultados construídos  Análise 

 Necrose Removida Não existe 

concordância 

 Negação ao Processo de 

Institucionalização 

Não existe 

concordância 

 *Obesidade Não existe 

concordância 

 Ociosidade Mental Não existe 

concordância 

 Ociosidade Mental,Melhorada Não existe 

concordância 

 Processo de Institucionalização, 

Melhorado 

Não existe 

concordância 

 *Prontidão para Aprender Não existe 

concordância 

 Risco de Glicemia Instável Não existe 

concordância 

 Risco de Glicemia Instável, 

Ausente 

Não existe 

concordância 

 Risco de Infecção Urinária pelo 

Uso de Sonda Vesical De Demora 

Não existe 

concordância 

 Risco de Infecção Urinária pelo 

Uso de Sonda Vesical de Demora, 

Ausente 

Não existe 

concordância 

 Risco de Síndrome de Desuso Não existe 

concordância 

 Risco de Síndrome de Desuso, 

Ausente 

Não existe 

concordância 

 Risco de Úlcera Arteriovenosa Não existe 

concordância 

 Risco de Úlcera Arteriovenosa, 

Ausente 

Não existe 

concordância 

 Risco de Abuso de Idoso, Ausente Não existe 

concordância 

 *Solidão Não existe 

concordância 

 Solidão, Melhorada Não existe 

concordância 

 Sono e Repouso, Eficazes Não existe 

concordância 

 Sono e Repouso, Prejudicado Não existe 

concordância 

 Úlcera Neuropática, Cicatrizada Não existe 

concordância 

 Vínculo Idoso-Cuidador, 

Melhorado 

Não existe 

concordância 

 Vínculo Idoso-Cuidador, 

Prejudicado 

Não existe 

concordância 

 Vínculo Idoso-Família, Eficaz Não existe 

concordância 

 Vínculo Idoso-Família, Melhorado Não existe 

concordância 

 Vínculo Idoso-Família, Prejudicado Não existe 

concordância 
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5.4 VALIDAÇÃO DOS ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICOS/ RESULTADOS POR 

ESPECIALISTAS 

Em relação aos dados característicos dos especialistas, obteve-se que a maioria é do 

sexo feminino, com idade concentrada em maior frequência entre a faixa étaria de 25 a 34 anos, 

com 55,6%.  Quanto ao tempo de formação, tem-se que 55,6% tem entre 1-5 anos, em maior 

frequência são mestres, 66,7% tem mais de 5 anos de experiência com a temática saúde da 

pessoa idosa, estando em maior ênfase a área de ensino e pesquisa. Em relação ao uso de 

terminologias de enfermagem, identificou-se que 66,7%  dos especialistas fazem a utilização 

desses recursos, sendo a  North American Nursing Diagnosis Association Internacional 

(NANDA-I)  a taxonomia mais utilizada, conforme dados presentes na tabela 02. 

Tabela 02- Caracterização dos especialistas participantes da validação dos 

Diagnósticos/Resultados de enfermagem para idosos institucionalizados- João Pessoa, 2014 

Caracterização  N=9 % 

Idade    

 25-34 anos 5 55,6 

 35-44 anos 2 22,2 

 45-55 anos 2 22,2 

Sexo     

 Feminino  8 88,9 

 Masculino  1 11,1 

Tempo de formação     

 1-5 anos 5 55,6 

 6-10 anos 1 11,1 

 11 a mais anos 3 33,3 

Titulação máxima    

 Graduação  2 22,2 

 Especialista  1 11,1 

 Mestrado  4 44,5 

 Doutorado  1 11,1 

 Pós- doutorado 1 11,1 

Tempo de experiência com o idoso 

 Menos de 1 anos 0 0,0 

 1-3 anos 0 0,0 

 3-5 anos 3 33,3 

 Mais de 5 anos 6 66.7 

Área de assistencia ao idoso 

 Ensino  6 66,7 

 Pesquisa  7 77,8 

 Assistência 6 66,7 

Utiliza ou utilizou taxonomias de enfermagem 

 Sim 6 66,7 

 Não 3 33,3 

 CIPE® 4 44,5 

 NANDA-I 5 55,6 

 NIC 1 11,1 
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Dos 129 enunciados de Diagnósticos/ Resultados de enfermagem, foram validados 

86, com a proporção aproximandamente de 67% dos enunciados construídos. Obteve-se que, 

dos enunciados válidos, 39 alcançaram o IVC= 1,0 (45%) e, 47 dos diagnósticos, com o IVC 

maior que 0,8 e menor 1,0 (55%). Concluiu-se, também, que dos 129 enunciados, 43 não foram 

validados, ou seja, atingiram IVC menor que 0,8, correspondendo a  aproximadamente 33% 

dos  enunciados de Diagnósticos/ Resultados de enfermagem construídos.  

Estes enunciados validados ainda foram submetidos a uma reanálise em 

comparação com as sugestões dos especialistas e dos pesquisadores envolvidos na pesquisa. E, 

com base no modelo teórico de Wanda Horta e no perfil de saúde dos idosos institucionalizados, 

após esta análise dos enunciados, optou-se por eliminar 14 dos enunciados validados.  

Percebeu-se a existência de incoerência em alguns dos enunciados e a necessidade 

de alterações por outros Diagnósticos de enfermagem, devido algumas características 

específicas, como: o diagnóstico eliminado está comtemplado por um diagnóstico mais 

abragente, ou a estrutura do diagnóstico ocasionava erros semânticos. Para tanto, o produto 

resultou de 72 enunciados de Diagnósticos de enfermagem válidos para a prática de 

enfermagem com o idoso institucionalizado. Estes foram categorizados em relação as 

necessidades humanas básicas em negativos ou positivos, conforme o gráfico 03 e 04 e o quadro 

05. 
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Gráfico 03- Enunciados de Diagnósticos/ Resultados de enfermagem negativos e positivos para 

a pessoa idosa institucionalizadas nas necessidades psicobiológicas- João Pessoa, 2014. 

 

Gráfico 04- Enunciados de Diagnósticos/ Resultados de enfermagem negativos e positivos para 

a pessoa idosa institucionalizadas nas necessidades psicossociais- João Pessoa, 2014.  
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Quadro 05 - Enunciados de Diagnósticos/ Resultados de enfermagem construídos e validados, 

segundo as Necessidades Humanas Básicas - João Pessoa, 2014. 

NECESSIDADES 

HUMANAS BÁSICAS 

(NBH) 

DIAGNÓSTICOS/ 

RESULTADOS 

NEGATIVOS 

DIAGNÓSTICOS/ 

RESULTADOS POSITIVOS 

NECESSIDADE PSICOBIÓLIGICA 

Oxigenação Troca de Gases, Prejudicada   

Hidratação Ingestão de Líquidos, 

Prejudicada 

Ingestão de Líquidos, Eficaz 

Nutrição Baixo Peso; Risco de Nutrição, 

Deficiente; Obesidade 

Peso, Eficaz; Condição 

Nutricional, Positiva 

Eliminação Incontinência Urinária; Risco 

de Infecção Urinária pelo Uso 

de Sonda Vesical de Demora; 

Incontinência Intestinal; 

Constipação; Impactação 

 

Sono e repouso  Sono e Repouso, Prejudicado  Sono e Repouso, Eficazes 

Atividade física  Mobilidade Física, Prejudicada; 

Intolerância à Atividade; 

Deambulação, Prejudicada; 

Risco de Síndrome de Desuso; 

Comportamento de Atividade 

Física, Prejudicado 

Deambulação, Eficaz; 

Tolerância Eficaz à Atividade 

Segurança física e meio 

ambiente  

Abuso de Tabagismo; Risco de 

Queda; Risco de Úlcera por 

Pressão 

 

Cuidado corporal e ambiental   Capacidade para Executar o 

Autocuidado, Prejudicada; 

Higiene oral, Prejudicada; 

Higiene, Prejudicada 

Capacidade para Executar o 

Autocuidado, Positiva; 

Higiene, Eficaz 

Integridade física  Úlcera por Pressão; Úlcera 

Diabética; Risco de Úlcera 

Arteriovenosa; Integridade da 

Pele, Prejudicada; Fratura  

 

Regulação vascular  Perfusão Tissular Periférica, 

Prejudicada; Hipertensão; 

Risco de Glicemia Instável 

 

Regulação neurológica  Cognição, Prejudicada; 

Atividade Mental, Prejudicada 

 

Sensopercepção  Capacidade para Enxergar, 

Prejudicada; Dor 

Musculoesquelética; Dor 

Aguda; Dor, Crônica 

 

Terapêutica e de prevenção  Capacidade para Gerenciar o 

Regime Terapêutico, 

Prejudicada  

Capacidade para Gerenciar o 

Regime Terapêutico 

NECESSIDADE PSICOSSOCIAL 

Comunicação  Comunicação Verbal, 

Prejudicada; Afasia Expressiva 

Comunicação Verbal, Eficaz; 

Comunicação, Eficaz 

Gregária   Isolamento Social; 

Socialização, Prejudicada; 

Solidão; Processo Familiar, 

Prejudicado  

Socialização, Eficaz; Processo 

Familiar, Eficaz 
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NECESSIDADES 

HUMANAS BÁSICAS 

(NBH) 

DIAGNÓSTICOS/ 

RESULTADOS 

NEGATIVOS 

DIAGNÓSTICOS/ 

RESULTADOS POSITIVOS 

Recreação e lazer  Déficit de Atividades de Lazer   

Segurança emocional  Tristeza; Risco de Depressão; 

Medo; Ansiedade 

 

Amor/ aceitação  Vínculo Idoso-família, 

Prejudicado; Vínculo Idoso-

cuidador, Prejudicado; Negação 

ao Processo de 

Institucionalização  

Vínculo Idoso-família, Eficaz 

Autoestima, autoconfiança e 

autorespeito  

Baixa Autoestima  Autoestima, Positiva 

Liberdade e participação   Enfretamento do Processo de 

Institucionalização, Positivo 

Orientação tempo e espaço  Desorientação  

Educação para saúde e 

aprendizagem  

Capacidade de Aprendizagem, 

Prejudicada  

 

Prontidão para Aprender; 

Conhecimento sobre Saúde e 

Tratamento, Eficaz  

 

Os 72 enunciados de Diagnósticos/ Resultados de enfermagem para a pessoa idosa 

institucionalizada válidos foram categorizados nas Necessidades humanas básicas48 e 

distribuídos da seguinte maneira: enunciados de Diagnósticos/ Resultados de enfermagem 

Negativos para a pessoa idosa institucionalizadas, os quais compuseram 54 enunciados 

construídos e categorizados em Necessidade psicobiológica (37): Oxigenação (1); Hidratação 

(1); Nutrição (3); Eliminação (5); Sono e Repouso (1); Atividade física (5) Segurança física e 

Meio ambiente (3); Cuidado corporal e Ambiental (3); Integridade Física (5); Regulação 

Vascular (3), Regulação Neurológica (2); Sensopercepção (4) e terapêutica e de Prevenção (1). 

Necessidade psicossocial (17): Comunicação (2); Gregária (4); Recreação e Lazer (1); 

Segurança emocional (4); Amor/Aceitação (3); Autoestima, Autoconfiança e Autorespeito (1); 

orientação tempo e espaço (1); Educação para saúde e aprendizagem (1). 

Já os enunciados de Diagnósticos/ Resultados de enfermagem positivos e de 

melhora para a pessoa idosa institucionalizadas correspondem 18 enunciados.  Estes foram 

categorizados em  Necessidade psicobiológica(9): Hidratação (1); Nutrição (2); Sono e 

Repouso (1); Atividade física (2); Cuidado corporal e Ambiental (2); Terapêutica e de 

prevenção (1). Necessidade psicossocial (9): Comunicação (2); Gregária (2); Amor/Aceitação 

(1), Autoestima, Autoconfiança e Autorespeito (1); Liberdade e Participação (1); Educação para 

saúde e aprendizagem (2). 

Observa-se, assim, em outro estudo, que os Diagnósticos construídos e validados 

tiveram a maior concentração nas necessidades psicobiológicas.59 Possivelmente, isso é 

decorrente das manifestações fisiológicas e anatômicas que acomentem o indivíduo que 
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envelhece, como também, dos processos de senilidade que favorece as comorbidades e se 

expressam em necessidades de cuidado. 

Os enunciados de Diagnósticos/ Resultados de enfermagem, construídos e 

validados, traduzem as necessidades de cuidados especializados nas ILPIs e favorecem a 

reorganização do processo de cuidado de enfermagem com o intuito de dar subsídio para a 

equipe de enfermagem em desenvolver um cuidado individualizado, sistemático e integral. 

A necessidade de oxigenação é a forma do indivíduo receber o oxigêncio por meio 

do processo de ventilação, com o intuido de manutenção da vida60 e, para esta necessidade, 

construiu-se o diagnóstico Troca de Gases, Prejudicada. 

Estudo desenvolvido em uma ILPI relata que o diagnóstico Troca de Gases, 

Prejudicada apresentou-se com elevada frequência entre os idosos institucionalizados. Para 

tanto, atribuem este fato as condições próprias do envelhecimento, que causam uma diminuição 

da função pulmonar e os deixam propensos para o desenvolvimento das doenças respiratórias, 

com ênfase nas pneumonias e, diante da avaliação da Enfermagem, a concretização deste 

diagnóstico.71 

A necessidade de hidratação que se trata da manutenção do organismo em manter 

em equilíbrio o líquido corporal e o seu metabolismo60 teve como diagnósticos construídos 

Ingestão de Líquidos, Prejudicada e Ingestão de Líquidos, Eficaz.  

O diagnóstico Ingestão de Líquidos, Prejudicada está presente em outro estudo que 

aborda a avaliação do estado de hidratação do idoso. Este aponta que a deficiência de líquidos 

no organismo pode acarretar complicações na saúde, como as desordens no equilíbrio 

hidroeletrolítico, já que,  pelos fatores do envelhecimento, existe um redução na água presente 

nas células e, além disso, percebe-se que os idosos não têm o hábito de ingerir a quantidade 

necessária de liquídos diário.72 

 Na necessidade de nutrição, que se define pela quantidade energética que nosso 

organismo exige para a integridade60, foi possível elaborar os Diagnósticos de enfermagem: 

Baixo Peso; Risco de Nutrição, Deficiente; Obesidade; Peso, Eficaz; Condição Nutricional, 

Positiva. 

 Estudo desenvolvido em ILPI identificou um expressivo desequilíbrio nutricional 

entre os idosos. A avaliação nutricional deve ser realizada minuciosamente, levando em 

consideração aos aspectos do envelhecimento,  a redistribuição da gordura corporal, a redução 

da massa muscular e a alteração no metabolismo, bem como, os aspectos individuais, como a 

capacidade de se alimentar, a preferência e hábitos alimentares. 72,73 
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 A eliminação é uma necessidade vital do ser humano em secretar e excretar resíduos 

e deve estar em equilíbrio para a manutenção da vida60 e, com base na significância dessa 

necessidade, construíram-se os Diagnósticos de enfermagem: Incontinência Urinária; Risco de 

Infecção Urinária pelo Uso de Sonda Vesical de Demora; Incontinência Intestinal; Constipação 

e Impactação. 

 Em relação à eliminação em idosos, pesquisas73, 74,75 apontam que a incontinência 

urinária e intestinal, bem como a constipação, são problemas comuns identificados na 

investigação à saúde desses seres. A incontinência no idoso é, possivelmente, devido à 

diminuição e redução dos tônus musculares, perda dos esfíncteres e fraqueza do assoalho 

pélvico, proveniente das modificações do envelhecimento primário ou decorrente de problemas 

de saúde, como, por exemplo, o Acidente Vascular Cerebral. Quanto aos problemas gástricos 

que repercutem na constipação e impactação, estes são provenientes da redução da ingestão de 

líquidos e fibras na dieta, como, também, na redução da motilidade intestinal, proveniente da 

senescência.  

 O sono e repouso são necessidades de reposição e conservação de energias com a 

suspensão natural, periódica e relativa da consciência, com a finalidade de restauração das 

forças vitais.60  

Quanto a isto, pesquisas75,76 verificam que os distúrbios de sonos são frequentes na 

população idosa, em que o sono nortuno são, por tentativas, compensados com o repouso diário.  

O enfermeiro, como membro da  equipe de saúde, deve estar atento na identificação do 

desequilíbrio do sono e repouso, com intervenções de enfermagem que minimize as causas 

ambientais que intefere no padrão do son,o estabelecendo rotinas. Diante do exposto, como 

Diagnóstico de enfermagem, neste estudo tem-se os enunciados: Sono e Repouso, Prejudicado 

e Sono e Repouso, Eficazes. 

 Em consideração a relevância da manutenção da funcionalidade da pessoa idosa 

institucionalizada, bem como, a resolutividade das incapacidades funcionais que se traduzem 

pelas necessidades de atividades físicas, elaboraram-se os Diagnósticos de enfermagem: 

Mobilidade Física, Prejudicada; Intolerância à Atividade; Deambulação, Prejudicada; Risco de 

Síndrome de Desuso; Comportamento de Atividade Física, Prejudicado; Deambulação, Eficaz 

e Tolerância Eficaz à Atividade. 

 A mobilidade física está entre a funcionalidade da pessoa idosa mais comprometida, 

possivelmente por motivos das alterações de senescência que causam envergadura e redução da 

massa óssea, atrofia  muscular e redução da força, que se apresenta pelo desequilíbrio, 

problemas posturais e de articulação. Essa alterações são identificadas na avaliação da 
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capacidade funcional do idoso e são indicadores formadores de Diagnósticos de enfermagem, 

sendo esses os que mais acometem à saúde dos idosos e os limitam da qualidade de vida.25 

 Observou-se que os Diagnósticos de enfermagem referentes a necessidade de 

atividades físicas são, normalmente, propensores de outros diagnósticos. Como, por exemplo, 

a Mobilidade Física, Prejudicada, possivelmente, torna o idoso propensos a problemas de saúde 

que venham desenvolver mais necessidades afetadas, levando aos diagnósticos Risco de quedas 

e Capacidade para Executar o Autocuidado, Prejudicada. Mostra-se, por isso, que deve existir 

nas ILPIs um programa de manutenção da capacidade funcional, com ações de prevenção de 

doenças e dos agravos, a promoção da saúde funcional e a reabilitação das limitações de 

locomoção, objetivando propor autonomia e qualidade de vida aos senescentes 

institucionalizados.  

 Percebe-se que os problemas de mobilidade física estão predispostos e 

interrelacionados aos padrões de comorbidades vivenciados, normalmente, pelo idoso. Esses 

apresentam-se, mais comuns, nas mulheres e nos idosos mais longevos, fato este que, 

possivelmente, pode acarretar o processo de institucionalização desses seres. Portanto, tem-se 

que a prática de exercícios de fortalecimento muscular e a atividade física regular são medidas 

de reabilitação e manuntenção para o envelhecimento ativo, que traz ao idoso o equilíbrio, 

reestabelecimento funcional e a prevenção de quedas,77,78 assim como, a prática de exercícios 

passivos em idosos acamados. 

 Estudo apresenta que a capacidade funcional que se interliga a cognição apresenta-

se comprometida em relação ao desempenho das Atividades Instrumentais de Vida Diária em 

idosos institucionalizados. Este fato influencia, diretamente, nas necessidades psicossociais de 

comunicação e gregária afetando a vida social desses seres. Por isso, se faz premente que a 

atuação da Enfermagem detenha de conhecimento das capacidades funcionais dos idosos 

institucionalizados, ou seja, dos níveis de depedência para o desenvolvimento das AVDs e, com 

esses dados, os enfermeiros sejam capazes de identificar as necessidades humanas afetadas e 

intervir com o objetivo da resolutividade do problema ou minimização dos mesmos.79 

 Na necessidade de segurança física e meio ambiente, observou-se a identificação 

de diversos indicadores e oportunizou o desenvolvimento e a elaboração dos Diagnósticos de 

enfermagem: Risco de Queda; Abuso de Tabagismo; e Risco de Úlcera por Pressão. Ainda, 

percebe-se que essas necessidades aparececem devido, na maioria das vezes, às questões de 

degradação do organismo, que envelhece com os efeitos somatórios da senilidade e hábitos de 

vida não saudáveis, manifestando-se por meio das limitações funcionais. Porém, é 

imprescindível que esses ambientes institucionais estejam com a infraestrutura adequada para 
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a prevenção dos eventos adversos que podem acometer os idosos, pois são eles as maiores 

causas da morbimortalidade da pessoa idosa.   

As quedas nos idosos são relevantes causas de morbidade e mortalidade nesses 

indivíduos e estas estão interligadas com as funções de locomoção. Estudo apresenta que as 

pessoas idosas institucionalizadas estão mais propensas às quedas, quando comparadas aos 

idosos que vivem em comunidades, pois acreditam que estes conseguem manter o padrão da 

capacidade funcional mais íntegro.80 

As quedas são consideradas problemas relevantes em idosos, uma vez que reduzem 

a capacidade funcional, aumenta as chances de mortalidade e são uma das causas da 

institucionalização dos idosos.67 Os fatores que mais aparecem relevantes para o risco de queda 

em idoso estão nos indicadores, como, por exemplo, baixa acuidade visual, limitações na 

funcionalidade, problemas na marcha e no equilíbrio e o uso de múltiplas medicações.  E, 

também, nos indicadores idetificados pela inadequação de infraestrutura, como leitos altos, 

ambiente sem iluminação adequada, calçados inapropriados e pisos escorregadios.81-84 

 Além do mais, sabe-se que o tabagismo é fator que predispõe o aprecimento das 

doenças crônicas e estas, por sua vez, são fatores de limitação da capacidade funcional. Nos 

idosos, existe uma vulnerabilidade para o vício do tabaco e suas complicações, devido aos 

padrões de comorbidades e polifarmácia, que são pontencializadas pelas substâncias nocivas 

presentes no fumo, acarretando a existência de um maior comprometimento da saúde do 

idoso.85 

 Em relação ao diagnóstico Risco de Úlcera por Pressão (UPP), tem-se que os 

indivíduos propensos para UPP são aqueles que tem um comprometimento funcional do corpo 

e. por consequência são dependentes de cuidado para as AVDs. apresentando características, 

tais como: idade avançada, imobilidade física, polifarmácia, proeminência óssea e fatores 

nutricionais.68 

 O cuidado corporal e ambiental, como um dos indicadores das necessidades 

humanas básicas, define-se pela atividade desenvolvida com a finalidade de limpeza e 

apresentação do corpo e do ambiente.60 Diante dos indicadores empíricos que estão 

classificados nesta necessidade, construiu-se os Diagnósticos de enfermagem: Capacidade para 

Executar o Autocuidado, Prejudicada; Higiene oral, Prejudicada; Higiene, Prejudicada; 

Capacidade para Executar o Autocuidado, Positiva e  Higiene, Eficaz. 

Em algumas ILPIs, identificou-se que a maioria dos idosos residentes possuíam 

deficiência na higiene pessoal, situação que pode acometer o idoso ao processo de adoecimento 

e subsequente limitação na qualidade de vida.25, 86 
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 A educação em saúde apresenta-se como estratégia tanto para organização do 

serviço de saúde, quanto para o alcance da manutenção do autocuidado, atuando como medida 

de promoção da sáude, visto que, o déficit de autocuidado está entre os indicadores mais 

identificados na avaliação da saúde do idoso institucionalizado.25  

 O autocuidado nos idosos institucionalizados apresenta-se comprometido, 

totalmente, naqueles idosos acamados. Porém, naqueles que tem a independência parcial, ainda 

pode observar uma posição satisfatória, principalmente quanto as funções de nutrição, sono e 

repouso, hidratação, interação social, alteração do clico de vida e controle dos eventos adversos 

de saúde acarretada pela cronicidade das doenças. 87  

No entanto, tem que, das ações de autocuidado, a higiene corporal é a mais afetada 

nesses seres.  A capacidade de autocuidado quando prejudicada pode desenvolver sentimentos 

negativos, devido as necessidades de depedência de cuidados e a perda de autonomia. Além 

disso, acredita-se que o estímulo do autocuidado deve se realizar  não apenas com o objetivo 

de promoção da indepedência funcional, mas também, como incentivadora para o resgate da 

autoestima.87 

 Os Diagnósticos de enfermagem Úlcera por Pressão; Úlcera Diabética; Risco de 

Úlcera Arteriovenosa; Integridade da Pele, Prejudicada; Fratura foram provenientes dos Focos 

da Prática de enfermagem incluídos na necessidade Integridade Física. A integridade física é a 

precisão que o indivíduo objetiva de proteção corporal, com a manutenção do tugor, 

elasticidade, humidade e integridade da pele e mucosa.60 

 Identifica-se que o idoso está mais propenso a desordens na integridade cutâneo-

mucosa pelas características, como: perda da elasticidade, diminuição do tugor, aumento de 

umidade no processo de envelhecimento.  Por isso, se faz necessário a vigilância das condições 

de pele nos idosos, por meio de ações, como: hidratação da pele, higienização pós eliminações, 

lugares arrejados, mudança de décubitos e troca de roupas de cama e vestuário.73,88 

 As úlceras por pressão possuem maiores possibilidades de aparececimento em 

idosos acamados e com a funcionalidade motora restrita, sendo mais comuns em idosos 

fragilizados e dependentes de cuidado, como acontece com alguns dos idosos 

institucionalizados. Estas feridas têm cicatrização lenta, que resultam em dor e deformidades, 

envolvendo um cuidado prolongado e minucioso para evitar o avanço do estágio da lesão, ou 

seja, de compromentimento invasivo do tecido cutâneo, que pode atingir pele, tendões e 

músculos.89 

 As úlceras de membros inferiores, as quais englobam as úlceras diabéticas e as 

arteriovenosas, são mais comuns em idosos com baixo grau de instrução e poder econômico. 
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Observa-se, também, que essas feridas têm presenças crônicas na vida desses indivíduos e os 

acometem na região do pé, sendo diferenciadas pelas características da ferida, sinais e 

sintomas.90 

 Na necessidade de regulação vascular, elaboraram-se os Diagnósticos: Perfusão 

Tissular Periférica, Prejudicada; Hipertensão; Risco de Glicemia Instável. A Perfusão Tissular 

Periférica apresenta-se, sintomatologicamente, como a capacidade limitada da pessoa de se 

locomover, por relato de dor, cãimbra. E, também, pela percepção da claudicação, devido ao 

desequilíbrio do consumo de oxigênio musculoesquelético, mostrando-se a necessidade de 

avaliação da função vascular nos indivíduos.91 

 Estudo apresenta que há uma maior prevalência de doenças crônicas nos idosos 

institucionalizados em comparação as doenças agudas nesses indivíduos. E, entre estas, em 

maior destaque, a hipertensão, que, quando presente no idosos, predispõe o aparecimento de 

outras morbidades, limita a funcionalidade, potencializa a fragilidade e aumenta o grau de 

dependência.92 

 O risco de glicemia instável mostra-se presente entre os idosos diabéticos ligados a 

fatores de risco, tais como: sobrepeso, maus hábitos alimentares, falta de conhecimento sobre a 

morbidade, prolongado tempo de jejum, negação à terapêutica e estilo de vida sedentários, com 

isso favorecendo a manifestação de hipoglicemia ou hiperglicemia.72 

 Da necessidade de regulação neurológica, construíram-se  os diagnósticos 

Cognição, Prejudicada e Atividade Mental, Prejudicada. Os problemas mentais que acometem 

o idoso em seu processo de envelhecimento, devido as perdas gradual das funções cognitivas, 

levam a lentificação do processamento de informaçã,o juntamente com os processos 

neurológicos, e podem sofrer influências dos hábitos intelectuais e educacionais. 67  

Porém, não podem se confundir quando os problemas mentais deixam de ser 

reações comum ao envelhecimento e passam à manifestações de senilidade, como: perda de 

memória e dificuldades incidiosa nas execução de AVDs. Logo, o enfermeiro deve estar atento 

para o rastreamento precoce das doenças neurológicas e desenvolver ações que estimulem a 

cognição, com a finalidade de prevenção dessas morbidades ou estacionamento da progressão.67 

 A necessidade de sensopercepção, em que elaboraram-se os diagnósticos, 

Capacidade para Enxergar, Prejudicada; Dor Musculoesquelética; Dor Aguda; Dor, Crônica, 

conceitua-se como a capacidade que a pessoa tem de interpretar sensações com o objetivo de 

interagir com o outro ser humano ou ambiente.60 

 A dor é uma manifestação sensorial que tem alta prevalência nos seres envelhecidos 

e acomete esse seres de grande sofrimento, limitando-os a executar as AVDs, como: alimentar-



69 
 

 

se, vestir-se, higienizar-se, e também relacionar-se, impedindo os idosos de viver com 

condições dignas de sobrevivência.81,82 

 A diminuição da acuidade visual, que limita a capacidade de enxergar, está inter-

relacionada a senilidade, e mostra-se como uma das causas da incapacidade. Estas 

manifestações da perda sensorial podem estar interligadas às mutações acumuladas durante o 

passsar dos anos, sejam por causas de interferência de doença ou de fatores ambientais.93 

 Os diagnósticos envolvidos do conhecimento ou a busca dele por saúde, bem como, 

o controle do regime terapêutico, demonstram que são benéficos para a prevenção dos danos e 

risco das morbidades, favorecendo o controle das limitações que as morbidades impõem, como 

também, a prevenção das comorbidades decorrente dos maus hábitos de vida.81  

Observa-se que a limitação da capacidade de controle do regime terapêutico implica 

em agravos para o padrão de morbidade, devido ao mau uso das medicações e os efeitos 

colaterais e adversos, que são gerados a partir do desconhecimento do tratamento medicinal.81 

Com isso, é possível a construção do diagnóstico Capacidade para Gerenciar o Regime 

Terapêutico, Prejudicada, em que se apresenta relevante pela tomada de decisão do enfermeiro 

em ser gerenciador desse processo terapêutico e estabelecer ações que minimizem ou elimine 

os agravos proveniente dessa problemática.  

 Em relação aos Diagnósticos de enfermagem das necessidades psicossociais, tem 

que, a partir da necessidade de comunicaçã,o pode-se construir os diagnósticos Comunicação 

Verbal, Prejudicada; Afasia Expressiva; Comunicação Verbal, Eficaz;  e Comunicação, Eficaz. 

Essa necessidade se manifesta pela capacidade do ser vivo em expressar seu posicionamento 

diante alguma ação.60 

A necessidade de comunicação é necessária para o estabelecimento das relações 

interpessoais, e, com o idoso, o enfermeiro deve ser o facilitador deste processo. E em casos da 

limitação da comunicação verbal, deve-se desenvolver outras formas de comunicação por 

decodificação. Além disso, o enfermeiro deve ter a sensibilidade de reconhecer as expressões 

faciais como forma de comunicação, uma vez que, a ausência de comunicação entre os idosos 

com os outros indivíduos, como, por exemplo, o enfermeiro, pode acometê-los de agravos à 

saúde não percebidos e no controle destes.94 

 O Isolamento Social; Socialização, Prejudicada; Solidão; Processo Familiar, 

Prejudicado; Socialização, Eficaz e Processo Familiar, Eficaz são Diagnósticos de enfermagem 

extraídos da necessidade de gregária, prevalentes entre as características psciossociais do ser 

que envelhece na institucionalização.  
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 O isolamento social é caracterizado como uma das maiores síndromes geriátricas, 

que são pertubações na homeostase do ser envelhecido e o caracteriza como frágil, com a 

predisposição de depedência dos cuidados.67 

As relações familiares das pessoas idosas institucionalizadas apresentam-se, em sua 

maioria, fragilizadas, com um distanciamento familiar após o processo de institucionalização, 

apesar dos familiares ainda existirem. Percebe-se que muitos dos idosos institucionalizados não 

recebem visitas, apoio emocional e conforto do seus familiares para o enfretamento. 86  

Contudo, percebe-se que o relativo descompromisso visualizado nas famílias pode 

estar interligados às limitações das condições econômicas destes,e,  também, ao acelerado ritmo 

de vida  e às características de personalidade do idoso, que interferem na manutenção dos laços 

afetivos familiares. 86 

Na necessidade de atividade de lazer, contruiu-se o Diagnóstico Déficit de 

Atividades de Lazer. As atividades de lazer nos ambientes de ILPIs não possuem muita 

credibilidade e oportunidade em relação a outros achados de necessidade, porém, a carência 

destas são responsáveis pela redução da integração social e o favorecimento do isolamento. 

Além disso, ocasionam o  desestímulo cognitivo e o aumento da depedência, que gera a 

limitação dos afazeres. Portanto, faz-se relevante atividades de lazer institucional que deêm ao 

idoso a oportunidade de escolha, interação, agregação, criação de relacionamentos e a redução 

da ociosidade, que é uma problemática vigente na realidade de ILPI.86  

Na necessidade segurança emocional construiu-se os diagnósticos: Risco de 

depressão; Tristeza; Ansiedade e Medo. Estudos desenvolvidos em ILPIs apresentam que o 

Risco de Depressão está interligado a limitação e dependência. Tais aspectos devem ser 

observados pelas manifestações de distúrbios do sono, isolamento social, labilidade emocional, 

relatos de angústia e taquicardia. A equipe multiprofissional deve atuar na necessidade de 

afetividade mostrando-se pró-ativa para relação de confiança, escuta ativa, apoio emocional, 

além do gerenciamento terapêutico medicamentoso. 95,96  

A tristeza que assola os idosos, e, principalmente, aqueles institucionalizados, por 

estarem distantes das histórias de vida pessoal, são sentimentos que comprometem a qualidade 

de vida. Percebe-se que este sentimento está presente naqueles que têm dificuldades de superar 

perdas, podendo os acometer de problemas, tais como: o risco de depressão, desinteresse pelo 

autocuidado e a baixa auto-estima.81 

Estudos apresentam que o diagnóstico Ansiedade está atrelado a sensação de 

desamparo e abandono, desenvolvida na maioria das vezes pela ausência do suporte familiar, 

limitações da velhice, efeitos colaterais de polifarmácia e das rotinas institucionais.75,97   
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Assim como, o Medo que é um sentimento presente naqueles que vivenciam a 

institucionalização e podem ser identificado como sentimento sintomatológico para o 

desenvovimento da depressão. 98 

Da necessidade de amor/aceitação que se manifesta pelo sentimento que o indivíduo 

venha a desenvolver em relação as outras pessoas60 construiu-se os diagnósticos Vínculo Idoso-

família, Prejudicado; Vínculo Idoso-cuidador, Prejudicado; Negação ao Processo de 

Institucionalização e Vínculo Idoso-família, Eficaz. 

Observa-se que as relações de vínculo de uma pessoa com o idoso são envolvidas 

pelo estabelecimento de empatia e confiança, mas nem sempre essas relações de convivência 

nos ambientes da institucionalização são benéficas, pois se permeiam de conflitos relacionais 

que podem predispor as situações de violência contra idoso, as  quais são decorrentes do estresse 

do cuidador.99 

No processo de enfretamento da institucionalização do idoso deve ser considerado 

os fatores presentes, anteriormente, a esse processo, quanto as condições de moradia, as 

relações familiares, a forma de expressão e a autonomia de escolha do idoso, pois estes têm 

interligações do agir do idoso ao processo adaptativo nas ILPIs.100 

Diante disso, é necessário o conhecimento prévio das condições e histórias de vida 

para a compreensão dos aspectos emocionais envolvidos na adequação à nova moradia, como 

também, a tentativa de manuntenção de rotinas de vida, o desenvolvimento da interação social, 

apresentação e o conhecimento das acomodações.100 Essas ações são pensadas paraque não haja 

uma negação do idoso frente ao processo de institucionalização, e sim, a contemplação do 

diagnóstico construído inerente a necessidade Liberdade e participação que é o Enfrentamento 

do Processo de Institucionalização, Positivo. 

Na necessidade de Autoestima, autoconfiança e autorespeito obteve-se os 

diagnósticos: Baixa Autoestima e Autoestima, Positiva. A autoestima é um fator relevante na 

manutenção da vida e na capacidade dos idosos em conservar a indepedência e a autonomia. A 

alteração dela para as condições de baixa autoestima pode agravar as condições de saúde 

predispondo o idoso ao desenvolvimento de doenças crônicas e, por consequência, as 

incapacidades funcionais. Por isso, o enfermeiro deve pautar as ações no encorajamento do 

autocuidado e na promoção do bem-estar.67 

Na necessidade de orientação no tempo e espaço, obteve-se o diagnóstico 

Desorientação. Estudo apresenta que o processo de envelhecimento predispõe as alterações 

mentais relacionadas aos aspectos psicossociais, evidenciada por alguns sinais, entre esses, a 

desorientação no tempo e espaço.101 
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 Os Diagnósticos de enfermagem de Prontidão para Aprender e o Conhecimento 

sobre Saúde e Tratamento, Eficaz, que desenvolveu-se a partir dos achados de necessidade de 

educação para saúde e aprendizagem, possibilitam visualizar que é possível a construção de 

Diagnósticos de enfermagem positivos em ILPIs. Isso contrapõe a todo mito de negatividade 

que permeia o contexto da institucionalização, trazendo o empoderamento para ações de 

promoção da saúde que se baseie nos diagnósticos positivos identificados e a construção de 

intervenções que possam realizar a manutenção destes. 

 

 

5.5 CONSTRUÇÃO DE INTERVEÇÕES DE ENFERMAGEM PARA A PESSOA IDOSA 

INSTITUCIONALIZADA 

 

A construção de Intervenções de enfermagem resultou em 383 enunciados de 

Intervenções de enfermagem para a pessoa idosa institucionalizada pertinentes a cada 

diagnóstico, assim como apresenta o quadro 06.  

 

Quadro 06- Lista dos enunciados de Diagnósticos/ Resultados e intervenções de enfermagem  

para o idoso institucionalizado, segundo as Necessidades Humanas Básicas - João Pessoa, 2014. 

ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICO/RESULTADO DE ENFERMAGEM E 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM PARA PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA 

COM BASE NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

PSICOBIÓLOGICAS 

OXIGENAÇÃO 

1. Troca de Gazes, Prejudicada 

1. Discutir conduta terapêutica com o fisioterapêuta. 

2. Avaliar sinais e sintomas associados à alteração de 

saturação de oxigênio. 

3. Estimular reflexo da tosse. 

4. Administrar oxigenioterapia, se necessário. 

5. Realizar aspiração das secreções, se necessário. 

6. Manter cabeceira elevada. 

HIDRATAÇÃO 

2. Ingestão de Líquidos, Prejudicada 

7. Estimular a ingestão de líquidos com maior 

frequência e fracionado. 

8. Oferecer líquidos com maior frequência e fracionado. 

9. Orientar cuidador sobre a necessidade da ingestão de 

líquidos. 

10.  Avaliar o turgor e elasticidade cutânea e as mucosas 

orais. 

11.  Avaliar as características da eliminação urinária nas 

fraldas, se for o caso. 
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ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICO/RESULTADO DE ENFERMAGEM E 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM PARA PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA 

COM BASE NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

3. Ingestão de Líquidos, Eficaz 

12.  Estimular a manuntenção da ingestão de líquidos com 

maior frequência e fracionado. 

13.  Avaliar o turgor e elasticidade cutânea e as mucosas 

orais. 

NUTRIÇÃO 

4. Risco de Nutrição, Deficiente 

14.  Avaliar permeabilidade da sonda antes de inserir a 

nutrição enteral. 

15.  Realizar lavagem da sonda após inserir alimento. 

16.  Verificar se há extravasamento da dieta enteral. 

17.  Elevar cabeceira para a alimentação. 

18.  Registrar os horários e quantidades de alimentação. 

19.  Verificar peso periodicamente. 

20.  Discutir condição nutricional com nutricionista. 

5. Baixo Peso 

21.  Auxiliar o idoso com a alimentação. 

22.  Observar aceitação da dieta.  

23.  Discutir terapêutica nutricional com a nutricionista. 

24.  Seguir condutas de cuidados orientadas pela 

nutricionista. 

25.  Estimular a alimentação. 

26.  Oferecer alimentos fracionados e com frequência. 

27.  Investigar a causa do emagrecimento. 

28.  Investigar preferências alimentares. 

29.  Avaliar periodicamente estado nutricional, tais como: 

dados antropométricos, condição de apetite, 

problemas de mastigação e deglutição. 

6. Obesidade 

30.  Discutir conduta terapêutica com a nutricionista. 

31.  Avaliar peso corporal 

32.  Estimular mudança de hábitos alimentares.  

33.  Seguir condutas de cuidados orientadas pelo 

nutricionista. 

34.  Orientar sobre a reeducação alimentar. 

 

7. Peso, Eficaz 

35.  Estimular a manutenção da alimentação saudável. 

36.  Elogiar conduta nutricional 

37.  Avaliar mensalmente manutenção das práticas 

alimentares. 

38.  Avaliar periodicamente estado nutricional, tais como: 

dados antropométricos, condição de apetite, 

problemas de mastigação e deglutição. 

8. Condição Nutricional, Positiva 

39.  Estimular a manutenção da alimentação saudável. 

40.  Elogiar conduta nutricional. 

41.  Avaliar mensalmente manutenção das práticas 

alimentares. 

42.  Avaliar periodicamente estado nutricional, tais como: 

dados antropométricos, condição de apetite, 

problemas de mastigação e deglutição. 

ELIMINAÇÃO 

9. Incontinência Urinária 

43.  Realizar troca de fralda, quando necessário. 

44.  Avaliar indícios de infecção urinária. 

45.  Promover conforto. 

46.  Avaliar efeitos colaterais de medicação. 

47.  Avaliar a integridade da pele perianal. 
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ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICO/RESULTADO DE ENFERMAGEM E 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM PARA PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA 

COM BASE NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

10. Incontinência Intestinal 

48.  Avaliar efeitos colaterais de medicação. 

49.  Realizar troca de fralda, quando necessário. 

50.  Regular horário de eliminação intestinal. 

51.  Realizar higiene intíma a cada troca de fraldas. 

52.  Utilizar pomadas para prevenção de assaduras. 

11. Constipação 

53.  Avaliar período sem defecação. 

54.  Solicitar dieta laxativa com a nutrição. 

55.  Administrar líquidos regularmente. 

56.  Realizar exercícios passivos de estimulação 

intestinal. 

57.  Monitorar movimento hidroaéreo. 

58.  Oferecer alimentos ricos em fibras. 

59.  Avaliar efeitos colaterais de medicamentos. 

60.  Realizar lavagem intestinal, quando necessário. 

12. Risco de Infecção Urinária pelo 

Uso de Sonda Vesical de Demora 

61.  Estimular a ingestão hídrica. 

62.  Identificar sinais de infecção, tais como: disúria, 

piúria, odor fétido ,urina concentrada, febre. 

63.  Manter sistema fechado. 

64.  Manipular SVD, com técnica asséptica. 

65.  Realizar higiene no mínimo duas vezes ao dia dos 

órgãos genitais com sabão e água. 

66.  Manter a bolsa coletora abaixo do nível de inserção 

do cateter.  

67.  Esvaziar o coletor de urina a cada 8 horas. 

68.  Troca sistema conforme orientação de protocolo 

institucional. 

69.  Supervisionar condutas de higiene corporal do idoso. 

13. Impactação 

70. Realizar remoção digital da impactação fecal. 

71. Observar consistência e coloração das fezes. 

72. Monitorar movimentos hidroaéreos. 

73. Orientar o idoso sobre o procedimento de remoção 

digital da impactação fecal. 

74. Educar cuidador sobre a prática de procedimento 

remoção digital da impactação fecal. 

75. Estimular ingesta hídrica.  

76. Realizar higienização perianal após procedimento 

remoção digital da impactação fecal. 

77. Usar pomadas de prevenção de assaduras. 

SONO E REPOUSO 

14. Sono e Repouso, Prejudicado  

78. Identificar os fatores que comprometem o sono e 

repouso. 

79. Incentivar a realização de atividades durante o dia, 

para conseguir relaxar no período noturno.  

80. Promover alterações no ambiente (reduzir 

iluminação, reduzir ruídos). 

81. Proporcionar rotina de hora para dormir. 

82. Realizar massagem de conforto. 

83. Realizar banho morno antes do horário do sono 

84. Identificar substâncias que possam interferir no sono. 

85. Avaliar resposta à terapia não farmacológica. 
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ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICO/RESULTADO DE ENFERMAGEM E 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM PARA PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA 

COM BASE NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

15. Sono e Repouso, Eficazes 

86. Estimular a manuntenção do padrão do sono e repouso 

87. Manter o ambiente calmo e livre de ruídos. 

88. Avaliar semanalmente o padrão de sono e de  repouso. 

ATIVIDADE FÍSICA 

16. Mobilidade Física, Prejudicada 

89. Discutir conduta terapêutica com fisioterapeuta. 

90. Estimular movimentação.  

91. Realizar exercícios de fortalecimento muscular. 

92. Colocar coxins nas mãos. 

93. Realizar mudança de decúbito a cada duas horas.  

17. Intolerância à Atividade 

94. Aumentar as atividades gradualmente, de acordo com 

as condições da pessoa idosa. 

95. Avaliar nível de esforço e repercussões 

hemodinâmicas (alteração de pressão, respiração) 

durante as atividades.    

96. Estabelecer metas adequadas para a pessoa idosa 

quanto às atividades físicas e à deambulação para 

fortalecimento muscular.  

97. Monitorizar a resposta do idoso a cada atividade, 

observando ocorrência de aumento da dor, fraqueza, 

fadiga, dor, dificuldade para realizar tarefas. 

18. Tolerância à atividade, Eficaz 

98. Estimular a manuntenção as atividades gradualmente, 

de acordo com as condições da pessoa idosa. 

99. Elogiar as iniciativas de atividades. 

19. Deambulação, Prejudicada 

100. Discutir com fisioterapeuta  condutas terapêutica. 

101. Avaliar semanalmente o equilíbrio e marcha 

utilizando, por exemplo, o instrumento de Tinnite. 

102. Prover dispositivo de auxilio para locomoção, como: 

bengala, andador. 

103. Ajudar na deambulação.  

104. Provir calçado que facilite o andar. 

20. Deambulação, Eficaz 

105. Oferecer um ambiente seguro para a prática da 

deambulação.  

106. Supervisionar deambulação do idoso. 

 

21. Comportamento de Atividade 

Física, Prejudicado 

107. Avaliar os motivos que impedem a realização de 

exercício físico. 

108. Encorajar a prática de exercício físico. 

109. Promover realização de exercício físico regular. 

110. Realizar exercícios de fortalecimento muscular. 

111. Encorajar abandono de estilo de vida sedentário. 

22. Risco de Síndrome de Desuso 

112. Discutir com fisioterapeuta conduta terapêutica. 

113. Realizar exercício passível no leito.  

114. Realizar mudança de decúbito de 2 em 2 horas. 

115. Colocar coxins, quando mãos em garras. 

116. Colocar coxins para evita queda plantar. 

SEGURANÇA FÍSICA E MEIO AMBIENTE 
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ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICO/RESULTADO DE ENFERMAGEM E 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM PARA PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA 

COM BASE NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

23. Abuso de Tabagismo 

117. Orientar sobre os malefícios do fumo. 

118. Integrar o idoso ao programa de controle ao 

tabagismo. 

119. Promover o desmame do tabaco. 

120. Observar e registrar reações de abstinência. 

121. Fiscalizar a entrada do fumo na instituição. 

122. Encorajar o abandono ao fumo. 

123. Oferecer alternativas de relaxamento e satisfação. 

24. Risco de Queda 

124. Identificar fatores de risco para queda no ambiente. 

125. Colocar grades dos leitos ou manter grades no leito 

elevadas. 

126. Realizar supervisão do ambiente rotineiramente. 

127. Ajudar na mobilidade. 

128. Realizar exercício de fortalecimento muscular. 

129. Avaliar cognição. 

130. Avaliar efeitos colaterais da medicação. 

131. Ajudar na transferência de ambientes. 

132. Avaliar os calçados utilizados pelos idosos. 

133. Avaliar os pés. 

134. Promover educação dos idosos e dos cuidadores 

sobre prevenção de quedas. 

135. Avaliar a independência e a autonomia para 

deambulação com equipamentos de apoio. 

136. Adaptar o ambiente (pisos antiderrapantes, 

mobiliário e iluminação.  

25. Risco de Úlcera por Pressão 

137. Utilizar escalas de avaliação do grau de risco para 

úlcera por pressão, como a escala Braden. 

138. Promover suporte nutricional adequado 

139. Avaliar a perfusão tissular 

140. Orientar cuidador para manter unhas limpas e curtas 

dos idosos.   

141. Realizar massagem de conforto e utilizar 

emolientes/hidratantes na pele para prevenção de 

úlceras por pressão. 

142. Manter as proeminências ósseas protegidas. 

143. Manter a pele sempre seca e hidratada. 

144. Evitar fazer fricção durante as transferências e 

mudanças de decúbito. 

145. Providenciar colchão para alívio de pressão. 

146. Realizar mudança de decúbito de 2 em 2 horas. 

CUIDADO CORPORAL E AMBIENTAL 

26. Capacidade para Executar o 

Autocuidado, Prejudicada 

147. Orientar cuidador para os cuidados gerais e de 

higiene. 

148. Realizar higienização corporal e oral do idoso 

diariamente. 

149. Realizar troca de vestimentas diária, quando 

necessário. 

150. Administrar alimentação do idoso, quando for 

necessário. 

151. Realizar mobilidade. 
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ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICO/RESULTADO DE ENFERMAGEM E 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM PARA PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA 

COM BASE NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

27. Capacidade para Executar o 

Autocuidado, Positiva 

152. Estimular a manutenção do autocuidado. 

153. Avaliar a capacidade para o autocuidado. 

28. Higiene, Prejudicada 

154. Supervisionar condições de higiene diariamente. 

155. Orientar sobre a importância do autocuidado. 

156. Vigiar práticas de higienização. 

157. Realizar higienização corporal e oral diariamente. 

158. Oferecer materiais de higiene. 

159. Observar e registrar condutas de negação a 

higienização. 

160. Educar o cuidador sobre a necessidade de higiene 

corporal e o estímulo ao autocuidado. 

161. Encorajar a prática de higiene e autocuidado. 

29. Higiene, Eficaz 

162. Estimular a manutenção da prática de higiene e 

autocuidado. 

163. Elogiar as condutas da prática de higienização. 

164. Avaliar as condutas da prática de higienização.  

 

30. Higiene oral, Prejudicada 

165. Realizar higiene oral três vezes ao dia. 

166. Avaliar condições de higiene oral. 

167. Orientar cuidados sobre a importância da higiene 

oral ao cuidador. 

INTEGRIDADE FÍSICA 

31. Úlcera por Pressão 

168. Providenciar colchão para alivio de pressão. 

169. Realizar curativo diário. 

170. Avaliar diariamente a úlcera por pressão  

171.  Registrar evolução da úlcera por pressão. 

172. Proteger saliências ósseas. 

173. Realizar mudança de decúbito de 2 em 2 horas.  

174. Realizar massagem de conforto, em áreas livre de 

comprometimento. 

175. Manter a pele sempre seca e hidratada. 

176. Evitar fazer fricção durante as transferências e 

mudanças de decúbito. 

177. Avaliar condição nutricional do idoso. 

32. Úlcera diabética 

178. Avaliar úlcera diariamente. 

179. Realizar curativo, quando necessário. 

180. Registrar características da úlcera. 

181. Estimular ingestão de dieta com baixo teor 

glicêmico. 

182. Controlar nível glicêmico. 

183. Realizar cuidados com os pés (evitar rachaduras, 

calosidades) 

184. Restringir caminhadas. 

185. Evitar pressão nos membros. 

33. Risco de Úlcera Arteriovenosa 

186. Estimular o repouso dos membros inferiores. 

187. Avaliar condições de pele, coloração e perfusão. 

188. Realizar Hidratação da pele. 

189. Avaliar pulso pedial. 

190. Estimular a prática de exercícios físicos. 
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ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICO/RESULTADO DE ENFERMAGEM E 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM PARA PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA 

COM BASE NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

34. Integridade da pele, Prejudicada 

191. Realizar hidratação da pele. 

192. Avaliar a evolução do local comprometido. 

193. Evitar massagear áreas de hiperemia. 

194. Monitorar condições da pele diariamente. 

195. Realizar curativo, se necessário. 

196. Supervisionar condições da pele. 

35. Fratura 

197. Avaliar evolução do ferimento. 

198. Deixar o membro afetado imobilizado. 

199. Observar recuperação do membro afetado. 

200. Promover conforto colocando coxins para repouso 

do membro.  

REGULAÇÃO VASCULAR 

36. Perfusão Tissular Periférica, 

Prejudicada 

201. Avaliar cor, temperatura e textura de pele. 

202. Monitorar os sinais vitais 

203. Realizar repouso de 30 minutos com elevação dos 

membros a cada duas horas. 

204. Prover meias compressivas. 

37. Hipertensão 

205. Verificar  PA  a cada 30 minutos até normalização 

206. Verificar resposta ao medicamento. 

207. Monitorar o equilíbrio de líquido. 

208. Monitorar presença de dispneia, fadiga, cefaleia. 

209. Orientar dieta hipossódica e hipoproteíca. 

210. Orientar  períodos  de  repouso  frequente  para 

maximizar a perfusão periférica. 

211. Supervisionar a ingestão da dieta. 

212. Encaminhar ao serviço de urgência, quando não 

houver resposta à medicação. 

38. Risco de Glicemia Instável 

213. Monitorar sinais de hipoglicemia  (sudorese, 

confusão,  irritabilidade  e  tremores). 

214. Monitorar sinais e sintomas  de  hiperglicemia 

(poliúria,  polidipsia,  polifagia,  hálito  de  maçã 

verde, fraqueza) 

215. Verificar glicemia em horários aprazados 

diariamente. 

216. Incentivar prática de exercício físico. 

217. Orientar sobre condutas de alimentação saudável. 

218. Administrar insulina, quando necessário e conforme 

prescrição. 

219. Orientar sobre a importância da adesão terapêutica. 

REGULAÇÃO NEUROLÓGICA 

39. Atividade Mental, Prejudicada 

220. Avaliar alteração no grau de orientação e 

consciência, utilizando escala de Glasgow. 

221. Avaliar grau de agitação. 

222. Registar alteração mental. 

223. Realizar estímulo para obter resposta. 
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ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICO/RESULTADO DE ENFERMAGEM E 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM PARA PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA 

COM BASE NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

40. Cognição, Prejudicada 

224. Monitorar processos demenciais. 

225. Avaliar cognição mensalmente (Mini Exame Do 

Estado Mental, Desenho do relógio e Questionário 

de Pfeffer) 

226. Manter orientação no tempo e espaço, como 

exemplo: fixar relógios de parede e calendários. 

227. Explicar as tarefas de forma simples. 

228. Desenvolver atividades cognitivas, tais como: jogos, 

escutar música, assistir televisão, orientação de 

tempo e espaço, fazer cálculos, contar histórias e 

trabalhos manuais, musicoterapia, palavras 

cruzadas, leitura, trabalhos manuais, palavras 

cruzadas, jogos de memória, resgate da estória de 

vida. 

229. Encorajar escrita e leitura. 

SENSOPERCEPÇÃO 

41. Capacidade para Enxergar, 

Prejudicada 

230. Adaptar o meio, como por exemplo: iluminação 

adequada, espaçamento entre móveis, piso 

antiderrapante e sinalizado. 

231. Encaminhar ao médico especialista. 

232. Promover segurança do ambiente. 

233. Avaliar acuidade visual periodicamente.   

234. Auxiliar o idoso a estabelecer novas metas para 

aprender a “ver” com outros sentidos.  

235. Informar ao idoso quando houver as mudanças 

estruturais em seu quarto e na instituição. 

236. Observar e registrar a reação do idoso à visão 

diminuída.  

42. Dor Aguda 

237. Estabelecer ambiente de conforto com redução de 

ruídos, iluminação confortável, leito confortável. 

238. Avaliar intensidade da dor usando escala de 0 a 10 

ou de faces. 

239. Realizar terapia não farmacológica: relaxamento, 

massoterapia e acupuntura. 

240. Posicionar o idoso em posição confortável. 

241. Ensinar medidas não farmacológicas para controle 

da dor, respiração profunda, posição de conforto.  

242. Identificar, junto com o cliente, os fatores que 

aliviam a dor.  

243. Verificar os sinais subjetivos da dor. 
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ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICO/RESULTADO DE ENFERMAGEM E 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM PARA PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA 

COM BASE NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

43. Dor Musculoesquelética 

244. Avaliar Intensidade da dor pela escala numérica de 

0 à10. 

245. Registrar dor referida. 

246. Avaliar necessidade de tratamentos com terapias 

integrativas e complementares. 

247. Aplicar compressa morna no local.  

248. Avaliar a eficácia do medicamento, após a 

administração.  

249. Ensinar medidas não farmacológicas para controle 

da dor, respiração profunda, posição de conforto.  

250. Identificar, junto com o cliente, os fatores que 

aliviam a dor.  

251. Orientar o cliente quanto ao  repouso,  para  não  

estimular  contrações musculares ou articulações. 

44. Dor, Crônica 

252. Avaliar Intensidade da dor pela escala numérica de 

0 à10 ou de face. 

253. Registrar dor referida. 

254. Estimular adesão das condutas médicas. 

255. Promover conforto. 

256. Prover tratamentos com terapias integrativas e 

complementares, como por exemplo: acupuntura, 

Reike, massoterapia.  

257. Avaliar a eficácia do medicamento, após a 

administração.  

258. Ensinar medidas não farmacológicas para controle 

da dor, respiração profunda, posição de conforto.  

259. Identificar, junto com o cliente, os fatores que 

aliviam a dor.  

260. Verificar os sinais subjetivos da dor. 

TERAPÊUTICA E DE PREVENÇÃO 

45. Capacidade para Gerenciar o 

Regime Terapêutico, Prejudicada 

261. Realizar educação sobre condição de saúde e regime 

terapêutico. 

262. Reforçar aprendizado sobre condição de saúde e 

regime terapêutico. 

46. Capacidade para Gerenciar o 

Regime Terapêutico 

263. Supervisionar a adesão ao regime terapêutico. 

264. Elogiar conduta de adesão ao regime terapêutico. 

265. Estimular a manutenção do regime terapêutico. 

PSICOSSOCIAL 

COMUNICAÇÃO 

47. Afasia Expressiva 

266. Estabelecer interação social de forma gradativa. 

267. Discutir com fonoaudiólogo conduta terapêutica. 

268. Estimular comunicação. 

269. Observar resposta a estímulo. 

270. Estabelecer comunicação terapêutica. 

271. Proporcionar métodos alternativos de comunicação. 
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ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICO/RESULTADO DE ENFERMAGEM E 

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM PARA PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA 

COM BASE NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

48. Comunicação Verbal, Prejudicada 

272. Discutir fonoaudiólogo condutas terapêuticas. 

273. Solicitar fala pausada. 

274. Escutar ativamente. 

275. Falar de forma lenta e clara. 

276. Usar palavras simples e frases curtas. 

277. Controlar ansiedade. 

49. Comunicação Verbal, Eficaz 

278. Avaliar trimestralmente o processo de comunicação 

visualizando a articulação da fala. 

279. Estimular a manutenção da comunicação verbal. 

50. Comunicação, Eficaz 

280. Avaliar trimestralmente o processo de comunicação 

visualizando a articulação da fala e a audição pelo 

Teste de Sussurro  

281. Estimular a manutenção da comunicação.  

282. Orientar cuidador sobre a importância de manter o 

diálogo com o idoso. 

GREGÁRIA 

51. Isolamento Social 

283. Identificar fatores do isolamento social. 

284. Estimular interação social com outros idosos. 

285. Discutir com a psicóloga conduta terapêutica. 

286. Incentivar o diálogo para externar os sentimentos. 

287. Incentivar manutenção de relações familiares. 

288. Estabelecer relação de confiança cuidador-idoso. 

289. Promover atividades de lazer e recreação. 

52. Processo Familiar, Prejudicado 

290. Avaliar interação idoso-família. 

291. Investigar fatores causadores e contribuintes das 

relações conflitantes. 

292. Orientar família para o reconhecimento de pontos 

fortes no relacionamento. 

293. Promover interação família- idoso. 

294. Discutir com a família a importância da manutenção 

do elo família-idoso. 

53. Processo Familiar, Eficaz 
295. Estimular a manutenção da relação idoso-família. 

296. Promover situações para o encontro familiar. 

54. Socialização, Prejudicada 

297. Avaliar capacidade para Socializar. 

298. Identificar causas de bloqueios na socialização. 

299. Estimular interação social. 

300. Incentivar manutenção de relações familiares. 

301. Promover participação em grupos de convivência. 

55. Socialização, Eficaz 

302. Manter os grupos de convivência. 

303. Estimular a manutenção da interação social. 

304. Avaliar a socialização do idoso. 

56. Solidão 

305. Identificar os motivos de se sentir só. 

306. Fazer companhia. 

307. Dar atenção. 

308. Estimular o desenvolvimento de laços afetivos. 

309. Desenvolver participação em grupos de 

convivência. 

310. Incentivar manutenção de relações familiares. 

RECREAÇÃO E LAZER 
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INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM PARA PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA 

COM BASE NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

57. Déficit de Atividades de Lazer 

311. Rever a história de atividades/passatempos  

prediletos  e  possíveis modificações. 

312. Avaliar a capacidade para executar atividades de 

lazer. 

313. Promover atividades de lazer e recreação, tais como: 

passeios, jogos, oficinas de trabalhos manuais, aulas 

de dança, assistir televisão, oficinas de leitura, 

escutar som. 

314. Estimular a participação nas atividades recreativas 

oferecidas. 

SEGURANÇA EMOCIONAL 

58. Medo 

315. Identificar fatores causadores do medo. 

316. Estimular expressões de sentimentos. 

317. Avaliar relação cuidador-idoso. 

318. Promover segurança. 

319. Dar carinho e amor. 

320. Promover ambiente tranquilo. 

59. Risco de Depressão 

321. Usar condutas de enfermagem de forma calma e 

segura. 

322. Avaliar indicadores de depressão pela Escala de 

Depressão Geriátrica Abreviada. 

323. Monitorar condição de sono e repouso. 

324. Avaliar sinais de irritabilidade e  sinais de emoção 

negativa. 

325. Promover ambiente seguro. 

326. Oferecer escuta ativa. 

327. Estimular o diálogo. 

328. Dar carinho e amor. 

329. Avaliar cognição mensalmente. 

60. Tristeza 

330. Identificar fatores causadores da tristeza. 

331. Estimular a verbalização de sentimentos. 

332. Oferecer escuta ativa e atenção 

333. Promover métodos de distração, tais como: passeios, 

trabalhos manuais, rodas de conversas.  

61. Ansiedade 

334. Ajudar o paciente  a  identificar  as  situações 

precipitantes de ansiedade, como: sudorese, 

palpitação, nervosismo. 

335. Promover ambiente tranquilo, como: reduzir ruídos, 

reduzir iluminação, ofertar leitos confortáveis e 

estabelecer rotinas.  

336. Oferecer apoio emocional, como: estabelecer 

diálogo, escuta ativa, dá conforto, Estimular a 

verbalização de  sentimentos  de medo.  

337. Monitorar o estado emocional do paciente. 

338. Oferecer  atividades  de  diversão  voltadas  à 

redução da tensão, tais como: passeios, trabalhos 

manuais, jogos, dança. 

AMOR/ ACEITAÇÃO 
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INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM PARA PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA 

COM BASE NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

62. Negação ao Processo de 

Institucionalização 

339. Encorajar relatos para outros idosos sobre o 

processo de institucionalização. 

340. Apoiar posturas de enfrentamento. 

341. Promover manutenção da integração social. 

342. Promover manutenção da integração social. 

343. Apoiar posturas de enfrentamento. 

344. Encorajar relatos para outros idosos sobre o 

processo de institucionalização. 

63. Vínculo Idoso-cuidador, 

Prejudicado 

345. Encorajar o idoso e o cuidador a verbalizar 

sentimentos e preocupações. 

346. Estimular a escuta ativa pelo cuidador. 

347. Estimular o diálogo. 

348. Estabelecer relação de confiança. 

349. Supervisionar relação cuidador-idoso. 

64. Vínculo Idoso-família, 

Prejudicado 

350. Discutir com a família a importância da manutenção 

do elo família-idoso. 

351. Incentivar o relacionamento família-idoso. 

352. Promover meios de interação da família- idoso. 

353. Desenvolver atividades de interação da família- 

idoso. 

65. Vínculo Idoso-família, Eficaz 

354. Encorajar a manutenção do vínculo idoso-família. 

355. Orientar os familiares sobre importância da 

manutenção do vínculo idoso-família. 

356. Promover encontros familiares. 

AUTOESTIMA, AUTOCONFIANÇA E AUTORESPEITO 

66. Baixa Autoestima 

357. Promover autoestima, como: incentivar práticas de 

embelezamento, realizar educação sobre a 

importância do autocuidado, explanar sobre 

qualidade de vida e envelhecimento ativo. 

358. Estimular a responsabilidade da idosa sobre si 

mesmo. 

359. Evitar comentários negativos.  

360. Fazer sempre afirmações positivas sobre o paciente. 

361. Estimular o autocuidado. 

67. Autoestima, Positiva 

362. Promover a manutenção do autocuidado. 

363. Fazer elogios. 

364. Promover  a manutenção da autoestima, como: 

incentivar práticas de embelezamento, realizar 

educação sobre a importância do autocuidado, 

explanar  sobre qualidade de vida e envelhecimento 

ativo. 

LIBERDADE E PARTICIPAÇÃO 

68. Enfretamento do Processo de 

Institucionalização, Positivo 

365. Promover manutenção da integração social. 

366. Apoiar posturas de enfrentamento. 

367. Encorajar relatos para outros idosos sobre o 

processo de institucionalização. 

ORIENTAÇÃO DE TEMPO E ESPAÇO 
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69. Desorientação 

368. Informar  o  paciente  sobre  tempo  e local, quando 

necessário.  

369. Avaliar episódios de orientação ou desorientação. 

370. Observar  a  orientação  no  tempo, pelo  correto 

conhecimento do  dia, mês,  época do  ano, dia da 

semana e ano.  

371. Proporcionar  terapia  de  orientação  para  a 

realidade. 

372. Estabelecer o  processo de orientação no tempo e 

espaço no ambiente de convivência, como: colocar 

relógios e calendário nos corredores e nos  ambiente 

sociais.  

EDUCAÇÃO PARA SAÚDE E APRENDIZAGEM 

70. Conhecimento sobre Saúde e 

Tratamento, Eficaz 

373. Manter orientações sobre estado de saúde e condutas 

terapêuticas.  

374. Reforçar e elogiar aprendizagem. 

71. Capacidade de Aprendizagem, 

Prejudicada 

375. Estimular o aprendizado. 

376. Desenvolver atividades de educação. 

377. Reforçar o aprendizado. 

378. Avaliar resposta à orientação. 

379. Esclarecer dúvidas. 

72. Prontidão para Aprender 

380. Reforçar o estimulo ao aprendizado. 

381. Continuar Desenvolvendo atividades de educação. 

382. Continuar  Reforçando o aprendizado. 

383. Avaliar resposta à orientação. 

 

O estabelecimento da qualidade de vida nos idosos está atrelada as condições de 

resolutividade das necessidades humanas, portanto, o enfermeiro possui uma relevância nos 

estabelecimentos de ações do cuidar com as Intervenções de enfermagem.  

A busca pelo alcance de metas são desafios pertinentes na vivência do profissional 

de enfermagem, porém, são essas as soluções que buscam a manutenção da vida e que dá ao 

enfermeiro a valorização profissional e o avanço no reconhecimento diante da equipe 

multiprofissional envolvida na assistência à saúde.81,82,102 

Os Diagnósticos e as Intervenções de enfermagem devem realizar-se buscando a 

integralidade da pessoa idosa em seus aspectos sociais, funcionais, emocionais e ambientais, 

tanto no foco da individualidade do cuidado, bem como, nos aspectos da vivência em 

grupos.81,82 As ações de enfermagem, além de estar direcionada as necessidades de cuidado, 

que põem em desordem o organismo humano, devem objetivar a vigilância dos agravos à saúde 

que se direciona para as ações de prevenção de agravos, promoção da saúde, reabilitação e 

cura.102 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A hipótese proposta pela iniciativa deste estudo foi contemplada, pois comprovou-

se que existem Focos da Prática de enfermagem que se identificam na avaliação de saúde das 

pessoas idosas residentes em ILPI e que permitem a construção de enunciados de 

Diagnósticos/Resultados e Intervenções de enfermagem, utilizando a CIPE®. 

Os 192 Focos da Prática de enfermagem foram identificados e correspoderam as 

necessidades afetadas, ao se avaliar as condições de saúde dos idosos institucionalizados 

utilizando o  respaldo teórico da Teoria das Necessidades Humanas Básicas.   

Apreende-se que as necessidades psicobiológicas, por serem consideradas,  

hierarquicamente as necessidades mais vitais para a manuntenção da vida, apresentam-se de 

forma mais enfática na identificação dos Focos da Prática de enfermagem e na categorização 

segurança e ambiente. Isso ocorre, possivelmente, por ser o foco que necessite de maior atenção 

de cuidado na prevenção dos eventos adversos a saúde e por considerar as limitação que 

envolvem o ser que envelhece, além de ressaltar a necessidade da reestruturação da 

infraestrutura nas ILPIs para adequação das limitações funcionais dos idosos.  

A expressividade que a necessidade de Amor, aceitação e autorrealização, presente 

entre as necessidades psicossociais,  apresentada nos resultados achados em análise dos 

Históricos de enfermagem, revela que os sentimentos estão presentes no ser envelhecido 

institucionalizado, envolvidos de tristeza, solidão, exclusão, esperança, fé e amor. E, por essas 

identificações, é possível refletir o quão importante é a capacidade do enfermeiro em construir 

o elo afetivo e de confiança na prestação de um cuidar humanizado e sensibilizado com a dor e 

a necessidade de amor do outrem, visto que este profissional incube-se das funções familiares 

e  afetividades entre  os seres envolvidos no processo de cuidar. 

Das bases empíricas relacionadas aos Focos da Práticas de enfermagem extraídos 

da avaliação integral de saúde da pessoa idosa, foi possível a construção de 129 enunciados de 

Diagnósticos/ Resultados de enfermagem. Em seguida, com a etapa do mapeamento cruzado 

dos enunciados construídos com a CIPE® versão 2013, constatou que dos 129 diagnósticos 

elaborados, 60 estavam em concordância com a terminologia em estudo, achado este que pode 

contribuir para o fortalecimento da terminologia e a expansibilidade do conhecimento desta.   

Da etapa de validação de conteúdo por especialistas, foram validados 89 enunciados 

dos 129 construídos. Destes, 39 alcançaram o IVC= 1,0 (45%) e, 47 dos diagnóstico,s com o 

IVC maior que 0,8 e menor 1,0 (55%). Porém, após a reanálise dos Diagnósticos de 
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enfermagem, o produto alcançado resultou em 72 enunciados de Diagnósticos de enfermagem 

válidos. E a partir destes, construídos 383 Intervenções de enfermagem interrelacionadas aos 

Diagnósticos de enfermagem válidos. 

   Observou-se que esses enunciados de Diagnósticos de enfermagem são, em sua 

maioria, classificados como negativos. E em relação as necessidades humanas, estão 

categorizados tanto nas necessidades psicobiológicas, como nas psicossociais. Por isso, 

percebe-se que eles podem influenciar na manutenção do estado de saúde dos seres 

institucionalizados, contribuindo como uma limitação para o alcance da qualidade de vida.  

Porém, cabe-se também ressaltar que os Focos da Prática de enfermagem para a 

necessidade espiritual foram identificados e possibilitaram a construção de Diagnósticos de 

enfermagem, como: Angústia Espiritual. No entanto, não são reconhecidos pelos especialistas 

como válidos. Apesar desta necessidade ressaltada contribuir para a potencialização dos 

Diagnósticos de enfermagem vinculados as necessidades psicossociais, com, o por exemplo, o 

diagnóstico Risco de Depressão. Portanto, percebe-se a necessidade de reconsideração deste 

diagnóstico na continuação deste estudo, por acreditar na relevância do bem estar espiritual 

enquanto mantedor da qualidade de vida da pessoa idosa institucionalizada. 

Acredita-se que o processo de cuidar da pessoa idosa institucionalizada, diante das 

peculiaridades e heterogeneidade do ser envelhecido, deve se concretizar e organizar em 

funções típicas para cada profissional em relação a formação técnica e científica, bem como, 

deve ser embasado pela construção de um saber gerontológico do cuidar, condizente a uma 

necessidade de assistência de enfermagem, solidificada em conhecimentos gerontológicos e 

sistematizados. 

Ainda, tem-se que, apesar dos desafios e obstáculos que permeiam a prática do 

cuidar sistematizado em qualquer ambiente de trabalho em que se desenvolva a assistência de 

enfermagem, existe uma necessidade para uma prática construída politicamente sobre saberes 

teórico- filosófico do cuidar, envolvendo recursos tecnológicos e teorias para uma assistência 

individualizada com eficiência, eficácia e efetividade, como proposto pelo estudo. 

 Por conseguinte, o desenvolvimento de estudos que versam sobre a temática, além 

do alcance do desenvolvimento e aprimoramento das terminologias, que se entende como o 

recursos tecnológico para a SAE, propõe uma sensibilização do profissional da prática de 

enfermagem para a utilização do cuidar sistematizado. E, também, o preparo teórico- prático da 

assistência no processo de cuidar da pessoa idosa institucionalizada. 

 A utilização da CIPE® ensejou a visibilidade e o desenvolvimento deste Sistema de 

Classificação e a possível prática implementada sistemáticamente nos ambiente de ILPIs. A 
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utilização de uma linguagem unificada e especializada, com a perspectiva de um cuidar integral 

com tomada de decisões e raciocínio clínico, almeja o reconhecimento autonômo da profissão 

de enfermagem,  com o intuito de produzir mudanças nos cenários da saúde e na qualidade de 

vida das pessoas idosas institucionalizadas.  

 Pretende-se dá continuidade ao estudo a partir dos resultados alcançados com esta 

pesquisa com a construção de um subconjunto terminológico da CIPE® para a pessoa idosa 

institucionalizada. 
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APÊNDICES  

 

APENDICE A- HISTÓRICO DE ENFERMAGEM PARA INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

 

INSTITUTO JUVINO BARRETO 

HISTÓRICO DE ENFERMAGEM PARA INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

SEÇÃO A- INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO 

A.1 INFORMAÇÕES GERAIS DATA: 

1.Nome do residente: 

2.Data de nascimento: 8.Estado civil:(  )Casado (  ) Solteiro  

(  )Viúvo 

3.Gênero: (   ) Masc. (   ) Fem. 9. Religião: 

4. RG: 10.  Filhos: (   )Sim (   )Não 

5. Natural de: 11.Data de admissão na Instituição: 

6. Raça: (   )Branco (   )Negro (   )Pardo 12.Ocupação anterior: 

7. Precedente de: (   ) casa (   )  

lar de idosos (    ) Hosp. Psiquiátrico (   ) 

Hospital geral (  ) outros: ____________   

13. Nível de instrução: (   ) sem escolaridade  

(   )Fundamental completo (   )Fundamental 

Incompleto (   )Ensino Médio incompleto (   

)Ensino Médio completo (   )Ensino Superior (   ) 

Pós-graduado 

14. Unidade de alojamento: Leito: 

SEÇÃO B- FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TOTAL 

Presença de morbidade: 

 

Medicações em uso: 

 

Grau de dependência: (   )1° grau (   )2°grau (   )3° grau  (   ) 4° grau 

Vacinação:  

 

Quantas internações hospitalares: 

NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS 

PSICOSOCIAIS 

B.2 Padrões cognitivos (MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL) 

Atribui 1 ponto para cada resposta certa 

B.2.1 Orientação 

1.Mês atual: 4.Cidade 

2. Nome da Instituição: 5. Estado 

3. Local específico: Total de pontos: 

B.2.2 Memória imediata 

6. Fale ao residente: vaso, caneca, tijolo e peça que o mesmo repita as três palavras imediatamente: 

(atribuir 1 ponto para cada palavra pronunciada corretamente) Total de pontos: 

B.2.3 Atenção e Cálculo 

7. Faça o seguinte Cálculo: 100-7/ 93-7/86-7/79-7/72-7 ou solicite que soletre a palavra MUNDO 

de trás para frente. Atribua 1 ponto para cada acerto. Total de pontos: 
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B.2.3 Evocação 

8. Pergunte pelas 03 palavras ditas anteriormente: vaso, caneca, tijolo. (atribuir 1 ponto para cada 

palavra evocada corretamente) Total de pontos: 

B.2.5. Linguagem 

9. Apresentar 02 objetos e pede para nomear: Total de pontos: 

10. Solicite que o residente repita: “Nem aqui, nem ali, nem lá” (atribuir 1 ponto para cada repetição corret

a) 

Total de pontos: 

B.2.6. Solicite que o residente escreva uma frase (atribuir 1 ponto se a frase estiver escrita corretamente) 

 

 

Total de pontos: 

B.2.7. Solicite ao residente que copie o desenho abaixo. Atribua 01 ponto se estiver desenhado corretamen

te. 

 

 

 

 

Total de pontos: 

Total de pontos (Score): B.2.8. Interpretação 

1. Menor que 24 boa escolaridade / Possível demência ( ) 

2. Menor que 18 escolaridade média / Possível demência ( ) 

3. Menor que 14 analfabeto / Possível demência ( ) 

B.3. Indicadores de Delírium 

1. Facilmente distraído ( ) 

2. Períodos de letargia ( ) 

3. Períodos de percepção alteradaou consciência do que está ao seu redor ( ) 

4. Períodos de fala desorganizada ( ) 

5. Períodos de inquietação ( ) 

6. Funcionamento mental varia ao longo do curso do dia ( ) 

B.4 Padrões de Humor, Comportamento e aprendizagem 

1.Expressões verbais de sofrimento:( ) Falas negativas () Sentimento de inutilidade  ( )Perguntas repetitivas  ( ) 

Culpa inadequada Expressão do que pode ser um medo real 

( ) Pensamentos recorrentes de morte  

2. Perda do Interesse: ( ) Afastamento das atividades de interesse  ( ) Interação social diminuída  

3. Sintomas Comportamentais: 

Segurança  (    ) 

Alegria (    ) 

Integração social (     ) 

Esperançoso  (    ) 

Amoroso (   ) 

Receptivo ( ) 

Satisfeito com aparência (    ) 

Satisfeito com estilo de vida (    ) 

Satisfeito em ser cuidado (   ) 

Fala excessiva ( ) 

Atividade sexual excessiva ( ) 

Comportamento social inapropriado ( ) 

Auto-estima exagerada ( ) 

Irritabilidade ( ) 

Medo (    ) 

Ansiedade (    ) 

Isolamento (    ) 

Diminuição da capacidade de tomar decisões ( ) 

5. Aprendizagem:(   )Facilidade em aprender novas coisas  (   ) facilidade em concentrar-se (   ) Dificuldade em 

aprender novas coisas   ( )Diminuição da capacidade de pensar ( )Diminuição da capacidade de concentrar 
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B.5. Padrões de Atividade 

Se o residente for comatoso, pule essa seção. 

B.5.1. Preferência de atividade em geral (adaptado para a capacidade atual do residente) 

1. Baralho / outros jogos ( )2. Artesanato ( )3. Música ( )4. Leitura 5. Assistir TV ( )6. Conversar ( )7. P

asseios ( )8. Bingos ( )9. Ajudar os outros ( ) 10. Bazar () 11. Atividade espiritual / religiosa ( ) 

PSICOBIOLÓGICAS 

B.6. Funcionamento Físico e Problemas Estruturais (Índex de Katz) 

A - Necessita de auxílio para realização de atividades de vida diária. 

B - Necessita de auxílio parcial para realização de AVDs. 

C - Não necessita de auxílio para as AVDs. 

B.6.1. Transferência 

1. Entra e sai da cama sozinho, senta e levanta da cadeira sem auxílio (A/B/C) ( ) 

2. Entra e sai da cama e/ou cadeira, não faz uma ou mais transferências (A/B/C) ( ) 

B.6.2. Ir ao toalete 

1. Vai ao banheiro, senta e levanta do vaso, arruma as roupas, se limpa (A/B/C) ( ) 

2. Usa fraldas ou comadre/papagaio ou recebe assistência para ir ao banheiro e usá-lo (A/B/C) ( ) 

B.6.3. Continência 

1. Controla completamente urina e fezes (A/B/C) ( ) 

2. Parcial ou totalmente incontinente para urinar e evacuar (A/B/C) ( ) 

B.6.4. Vestir 

1. Pega as roupas no armário, sapatos e acessórios (A/B/C) ( ) 

B.6.5. Banho (A/B/C) ( ) 

B.6.6 Limitação física durante a atividade: (   ) Cansaço    (    ) Tontura  (    ) Falta de ar   (   ) Dor                            

(    ) Outros:_______________________ 

B.6.7 Locomoção e mecânica corporal:  

Dificuldade para andar (   ) 

Quedas anteriores (   ) 

Tonturas/vertigem ao mudar de posição (   ) 

Apoio ao andar (   ) 

B.7. Condições da Pele 

A - Pele íntegra. B - Pele íntegra com áreas hiperemiada. C - Rompimento da pele, bolha. D - Rompimento de pe

le 

expondo tecido subcutâneo. E. Rompimento de pele expondo músculo, osso ou tendões. 

1. Cabeça (A/B/C/D/E) ( ) 

2. Pescoço (A/B/C/D/E) ( ) 

3. Tronco (A/B/C/D/E) ( ) 

4. Região sacra (A/B/C/D/E) ( ) 

5. Maléolo direito (A/B/C/D/E) ( ) 

6. Maléolo esquerdo (A/B/C/D/E) ( ) 

7. Cotovelo direito (A/B/C/D/E) ( ) 

8. Cotovelo esquerdo (A/B/C/D/E) ( ) 

9. Região trocanteriana direita (A/B/C/D/E) ( ) 

10. Região trocanteriana esquerda (A/B/C/D/E) ( ) 

11. Região auricular direita (A/B/C/D/E) ( ) 

12. Região auricular esquerda (A/B/C/D/E) ( ) 

B.7. Estado Nutricional/ Hidratação 

B.7.1. Problemas orais: 
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De mastigação ( )De deglutição ( )Dor na boca ( ) Xerostomia total ( ) Xerostomia parcial 

( ) Presença de próteses ou pontes móveis ( ) Dentes quebrados / soltos / cariados 

( ) Gengivas inflamadas / gengivas edemaciadas com sangramento 

( ) Limpeza diária dos dentes / gengiva ou cuidado oral diário pelo residente ou membro da equipe ( ) 

Inalterada ( ) 

B.7.2. Peso e altura: Altura estimada: _______ Peso estimado: _______ 

B.7.3. Acesso nutricional: 

Parenteral ( ) Sonda de alimentação ( ) Sonda nasoenteral ( ) Jejunostomia ( ) Gastrotomia ( ) 

Uso de técnicas assistivas (copo com sugador, colheres com suporte etc) ( ) Normal (prato) ( ) 

B.7.4 Ingesta Hídrica/Dia: (   ) 1l  (   ) 2l  (   )Acima de 2l 

B.8. Eliminação Urinária / Intestinal 

B.8.1. Urinária: Normal () 

Incontinência urinária ( ) Sonda vesical de demora ( ) Cateterismo intermitente ( ) 

Fralda ( ) 

B.8.2. Intestinal: Eliminação intestinal 1 vez ao dia ( ) Eliminação intestinal 2 vezes ao dia ( ) Eliminação inte

stinal 

3 vezes ao dia ( ) Diarréia (acima de 3 episódios de fezes amolecidas ao dia) ( ) Constipação ( ) Impactação 

fecal (fecaloma) ( ) 

B.9. Sono e Repouso 

B.9.1.Horário de sono:  (    ) Noturno  (    ) Diurno    (    ) Noturno/Diurno  

B.9.2Tipo de sono:(    ) Ininterrupto      (   ) Acorda descansado  

(    ) Interrompido  (    ) Demora para dormir  (   ) Agitado                                                          

B.10. Higiene corporal 

B.10.1 Realiza higiene corporal diária? (   )Sim (   )Não 

B.10.2 Troca as vestimentas com frequência? (   )Sim (   )Não 

B.10.3 Realiza a limpeza da cavidade oral diariamente? (   )Sim (   )Não 

B.10.4Observação do entrevistador: Apresenta-se com odor agradável (   )Sim (   )Não 

B.11. Padrões de Comunicação / Audição 

1. Audição: Normal ( ) Diminuída ( ) Zumbido ( ) Aparelho auditivo ( ) 

2. Clareza da fala: Fala clara ( ) Disartria ( ) Afásico ( )  

3. Capacidade de entender os outros: Entende ( ) Algumas vezes entende ( ) Raramente entende ( ) Não entende ( ) 

B.12. Padrões de Visão 

1. Acuidade visual para a idade: Normal ( ) Alterada ( ) Qual alteração: 

2. Aparelhos visuais: Normal ( ) Alterado ( ) Qual alteração: 

PSICOESPIRITUAL 

B.13. Padrões de religiosidade 

B.13.1 Sentimentos de fé: (    ) Sim    (    ) Não  

B.13.2 A fé contribui para o enfretamento dos problemas da vida? (    ) Sim    (    ) Não 

B.13.3 Gosta de frequentar ambientes religiosos: (    ) Sim    (    ) Não 

SINAIS VITAIS 

Pressão Arterial:____________Mmhg       

 Pulso:___________Bat/Min  

 Respiração:___________Rpm                      

Temperatura:____ºC 

Dor: (circule a numeração referida) 
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Questionário adaptado ao Instrumento validado de avaliação da saúde do idoso 

institucionalizado baseado no conceito do Conjunto de Dados Essenciais em Enfermagem e no 

modelo conceitual de Horta.51 
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APENDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

IDOSOS 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM/MESTRADO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 Prezado (a) Senhor (a)    

 

Esta pesquisa é sobre “DIAGNÓSTICOS/ RESULTADOS E INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM DA CIPE® PARA A PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA” e está 

sendo desenvolvida pelo pesquisador Jullyana Marion Medeiros de Oliveira discente do Curso 

de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal  da Paraíba, sob a orientação do(a) 

Prof(a) Dra. Maria Mirian Lima da Nóbrega. 

Os objetivos do estudo são identificar os focos da Prática de enfermagem na avaliação 

à saúde da pessoa idosa residentes em ILPI, construir enunciados de Diagnósticos/ Resultados 

e Intervenções de enfermagem a partir dos focos da Prática de enfermagem. A finalidade deste 

trabalho é contribuir para o cuidado de enfermagem integral, individualizado e holístico, na 

perspectiva de prevenção dos agravos, promoção e reabilitação da saúde, bem como, 

fortalecimento do processo de trabalho dos enfermeiros assistencialistas da instituição em 

estudo, propondo e sensibilizado-os ao desenvolvimento de um cuidado organizado, 

sistemático com a padronização da linguagem, respaldo cientifico e autonomia das suas ações. 

Solicitamos a sua colaboração para entrevista, 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 oferece riscos mínimos, previsíveis, para a sua saúde: perda de 

privacidade durante a aplicação do histórico de enfermagem, que será diminuída com 

ações que preservam ao máximo a individualidade respeitando os limites de cada um. 

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 pelo 

Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 

do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem 

recebendo na Instituição. 
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Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

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. 

 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

ou Responsável Legal 

 

______________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

   Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) 

pesquisador (a) Jullyana Marion Medeiros de Oliveira. 

Endereço: RuaJoaquim Eduardo de Farias, nº215,  casa 05, Ponta Negra, Natal ou pelo 

telefone: (84) 3218-6963/(84) 8837-7858. OuComitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB – 

Cidade Universitária / Campus I Bloco Arnaldo Tavares, sala 812 – Fone: (83) 3216-7791  

Atenciosamente, 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador  Participante  

 

Obs.: O sujeito da pesquisa ou seu representante e o pesquisador responsável deverão rubricar 

todas as folhas do TCLE apondo suas assinaturas na última página do referido Termo.  
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APENDICE C- DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ENFERMEIRO PELO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS IDOSOS 
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APENDICE D- INSTRUMENTO PARA VALIDAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM/MESTRADO 

INSTRUMENTO PARA VALIDAÇÃO 

1.INFORMAÇÕES PESSOAIS E ACADÊMICAS 

1. Sexo: ( )F ( )M   2. Idade:_____  

3. Titulação máxima: ( ) Graduado ( ) Especialista ( ) Mestre ( ) Doutor  

4.Tempo de formação (graduação): ____________________  

5. Especifique a área e o tempo de experiência com a temática “Saúde do Idoso” 

5.1 (   )Ensino (   )Pesquisa (   )Assistência 

5.2 Tempo de experiência (   ) menos de 1 ano (   ) 1 a 3 anos (   )3 a 5 anos (   )mais de 5 anos 

6. Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo na temática de saúde 

do idoso? 

( ) Monografia de graduação ( ) Monografia de especialização ( ) Dissertação ( ) Tese  

( ) Artigos científicos ( ) Outros ( ) Não se aplica. 

7. Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo na temática de saúde 

do idoso institucionalizado? 

( ) Monografia de graduação ( ) Monografia de especialização ( ) Dissertação ( ) Tese  

( ) Artigos científicos ( ) Outros ( ) Não se aplica 

8. Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo envolvendo taxonomia 

de enfermagem? 

( ) CIPE-Classificação Internacional da Prática de enfermagem 

( ) NANDA 

( ) Outras____________________________________ 

9. Utiliza/utilizou o processo de enfermagem (CIPE®) em sua prática profissional 

(assistência/ensino)?  

( ) Sim. Por quanto tempo? ___________________ ( ) Não  

10. Participa ou já participou de algum projeto de pesquisa que envolveu a temática de saúde da 

pessoa idosa? 

(  ) Sim   (  )Não  

11. Participa ou já participou de algum projeto de pesquisa envolvendo taxonomias de enfermagem 

(  ) Sim, qual___________________   (  )Não  
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INSTRUMENTO PARA VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICOS / 

RESULTADOS DE ENFERMAGEM BASEADO NA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRÁTICA 

DE ENFERMAGEM - CIPE® EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI COM 

FOCO NAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICA DE HORTA. 

 

Prezado(a) Enfermeiro(a):_____________________________________________ 

 

Para fazer o seu  julgamento,  assinale  um  “X”  na  coluna  julgando a pertinência dos enunciados  em uma escala de 

muitíssimo pertinente a nada pertinente.   Se considerar necessário modificar a  redação  do  item  ou  acrescentar  novos  

termos/ conceitos, sinta-se a vontade para apontar a sugestão seguida da sua justificativa, abaixo na tabela. 

Como esta pesquisa é essencial para o desenvolvimento do nosso estudo, qual se torna inviável sem  a  sua  contribuição,  

solicitamos  que  nos  envie  o  instrumento  preenchido em um prazo máximo de 15 dias para que os resultados das 

avaliações sejam analisados e, assim, seja possível a execução  da próxima fase.  Esta devolução pode ser feita por 

correspondência  eletrônica  ou pessoalmente, assim como, a  devolução do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

também poderá ser por  via  eletrônica  (digitalizado).   

ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICO/RESULTADO DE ENFERMAGEM 

E DEFINIÇÃO 
M

U
IT

ÍS
S

IM
O

 

P
E

R
T

IN
E

N
T

E
 

M
U

IT
0

 

P
E

R
T

IN
E

N
T

E
 

P
E

R
T

IN
E

N
T

E
 

N
A

D
A

 

P
E

R
T

IN
E

N
T

E
 

 

Abuso de Tabagismo - Excesso na utilização do tabaco com mais de um 

maço por dia, que leva a um risco maior de desenvolver doenças relacionadas 

ao tabagismo 

    

Abuso de Tabagismo, Melhorado - Comportamento melhorado por não 

utilizar o tabaco. 
    

Afasia Expressiva-Inabilidade parcial ou completa para formar ou expressar 

palavras oralmente ou por escrito, não necessariamente acompanhada por 

distúrbio na linguagem e no entendimento das palavras. 

    

Angústia Espiritual-Rompimento na crença pessoal sobre a vida; questões 

sobre o significado da vida, associada a questionamentos sobre sofrimento, 

separação de laços religiosos ou culturais, alteração nas crenças ou sistemas de 

valor, sentimentos de sofrimento intenso e raiva contra a divindade. 

    

Angústia Espiritual, Diminuída-Reduzir o rompimento na crença pessoal 

sobre a vida; questões sobre o significado da vida, associada a 

questionamentos sobre sofrimento, separação de laços religiosos ou culturais, 

alteração nas crenças ou sistemas de valor, sentimentos de sofrimento intenso 

e raiva contra a divindade. 

    

Ansiedade-Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia sem causa conhecida, 

acompanhados de pânico, diminuição da autoconfiança, aumento da tensão 

muscular e do pulso, pele pálida, aumento da transpiração, suor na palma das 

mãos, pupilas dilatadas e voz trêmula. 

    

Ansiedade, Melhorada- Melhora nos sentimentos de ameaça, perigo ou 

angústia sem causa conhecida, acompanhados de pânico, diminuição da 

autoconfiança, aumento da tensão muscular e do pulso, pele pálida, aumento 

da transpiração, suor na palma das mãos, pupilas dilatadas e voz trêmula. 

    

Atividade Física, Melhorada- Situação em que a pessoa consegue realizar ou 

completar exercícios ou qualquer atividade física de forma planejada. 
    

Atividade Mental, Melhorada- Capacidade funcional do cérebro para 

responder a estímulos externos. 
    

Atividade Mental, Prejudicada- Capacidade funcional limitada do cérebro 

para responder a estímulos externos.  
    

Atividades de Lazer,  Melhorada- Realização de atividades de lazer com 

tolerância física e de auto escolha. 
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Autoestima, Positiva- Opinião sobre si mesmo e visão do próprio valor e 

capacidades; verbalização de crenças sobre si mesmo, confiança em si mesmo, 

verbalização de autoaceitação e autolimitação, desafiando imagens negativas 

de si mesmo, aceitação de elogios, encorajamento, assim como de crítica 

construtiva. 

    

Baixa Autoestima- Comportamento de desenvolvimento de avaliação de si 

mesmo em resposta a uma situação atual apresentando imagens negativas 

sobre si, expressões de desamparo, sentimentos de inutilidade. 

    

 

 

ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICO/RESULTADO DE ENFERMAGEM 

E DEFINIÇÃO 
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Baixa Autoestima, Melhorada- Comportamento melhorado de 

desenvolvimento de avaliação  de si mesmo em resposta a uma situação atual. 
    

Baixo Peso- A massa corporal encontra-se inferior aos padrões de 

normalidade, IMC ≤18,5. 
    

Capacidade de Aprendizagem, Prejudicada- Limitação no processo de 

aquisição de conhecimento ou habilidade por meio de estudos sistemáticos, 

instrução, prática, treinamento ou experiência 

    

Capacidade para Enxergar, Melhorada- Capacidade melhorada para ver, 

devido a respostas a estimulação dos órgãos visuais. 
    

Capacidade para Enxergar, Prejudicada- Capacidade limitada para ver, 

devido a respostas a estimulação dos órgãos visuais. 
    

Capacidade para Executar o Autocuidado, Positiva- Habilidade para 

desenvolver o autocuidado com as atividades de alimentação, transferência, 

higiene, banho, vestir-se, despir-se e arrumar-se. 

    

Capacidade para Executar o Autocuidado, Prejudicada- Limitação na 

habilidade para desenvolver o autocuidado com as atividades de alimentação, 

transferência, higiene, banho, vestir-se, despir-se e arrumar-se. 

    

Capacidade para Gerenciar o Regime Terapêutico- Condição satisfatória 

para atingir os objetivos de programas de prevenção, tratamento, progressão de 

doenças e sequelas. 

    

Capacidade Parcial para Executar o Autocuidado, Prejudicada- Limitação 

na habilidade para desenvolver o autocuidado parcialmente com as atividades 

de alimentação, transferência, higiene, banho, vestir-se, despir-se e arrumar-se. 

    

Capacidade para Gerenciar o Regime Terapêutico,  Prejudicada - 

Condição insatisfatória para atingir os objetivos de programas de prevenção, 

tratamento, progressão de doenças e sequelas. 

    

Cognição, Prejudicada- Limitação no processo intelectual envolvendo todos 

os aspectos da percepção, pensamento, raciocínio e memória. 
    

Comportamento Agressivo- Ação ou atitude brutal, arrogante, expressa 

fisicamente, verbalmente ou simbolicamente. 
    

Comportamento Agressivo, Ausente- Comportamento melhorado da ação ou 

atitude brutal, arrogante, expressa fisicamente, verbalmente ou 

simbolicamente. 

    

Comportamento de Atividade Física, Prejudicado- Falta, ausência e/ou 

diminuição de atividades físicas. 
    

Comunicação Verbal, Eficaz- Interação que se caracteriza por dar ou trocar 

informação usando comportamentos verbais. 
    

Comunicação Verbal, Prejudicada- Dificuldade de interação que se 

caracteriza por dar ou trocar informação usando comportamentos verbais. 
    

Comunicação, Eficaz-Interação que se caracteriza por dar ou trocar 

informação usando comportamentos verbais e não verbais. 
    

Condição Espiritual, Eficaz- Posição positiva sobre questões de significado 

da vida, associada a questionamentos laços religiosos ou culturais, crenças ou 

sistemas de valor. 

    

Condição Espiritual, Prejudicada- Posição relativa sobre questões sobre o 

significado da vida, associada a questionamentos sobre sofrimento, separação 

de laços religiosos ou culturais, alteração nas crenças ou sistemas de valor, 

sentimentos de sofrimento intenso e raiva contra a divindade. 

    

Condição Nutricional, Positiva- Peso e massa corporal em relação à ingestão 

nutricional e de nutrientes específicos, estimados de acordo com a altura, 

estrutura corporal e idade. 
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Conhecimento sobre Saúde e Tratamento, Eficaz- Compreensão de como 

lidar com os problemas de saúde, práticas saudáveis ou entender sinais e 

sintomas de um determinado problema do estado saúde/doença decorrente do 

processo de envelhecimento. 

    

Constipação- Diminuição na frequência normal da evacuação acompanhada 

por dificuldade ou passagem incompleta das fezes excessivamente duras e 

secas. 

    

Constipação Percebida, Melhorada- Normalização da frequência normal da 

evacuação 
    

Continência Intestinal- Capacidade de controle, de forma voluntária, da 

expulsão de fezes. 
    

 

 

ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICO/RESULTADO DE ENFERMAGEM 
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Deambulação, Eficaz- Mover, por si próprio, o corpo de um lugar para outro 

pelo movimento das pernas; capacidade para suportar o peso do corpo e andar 

com passos eficazes dentro dos níveis de velocidade, desde lento e moderado a 

passos rápidos; subir e descer escadas e rampas. 

    

Deambulação, Prejudicada- Limitação para mover, por si próprio, o corpo de 

um lugar para outro pelo movimento das pernas; capacidade para suportar o 

peso do corpo e andar com passos eficazes dentro dos níveis de velocidade, 

desde lento e moderado a passos rápidos; subir e descer escadas e rampas. 

    

Déficit de Atividades de Lazer- Limitações na realização de atividades de 

lazer por motivo de tolerância física e redução ou ausência de disponibilidade 

de lazer. 

    

Dentição, Melhorada- Restauração dos distúrbios na integridade estrutural 

dos dentes 
    

Dentição, Prejudicada- Distúrbios na integridade estrutural dos dentes 

associado à perda, barreiras no autocuidado e uso crônico de café, chá, tabaco 

e uso contínuo de alguns medicamentos. 

    

Desorientação- O indivíduo não reconhece as relações com o ambiente/lugar 

(como país, província, cidade, local de trabalho ou casa), tempo (ano, a 

estação, o mês, o dia, a hora exata); e em termos de consciência da própria 

identidade (idade, data de nascimento) e em termos de reconhecimento das 

pessoas em redor. 

    

Dispneia- movimento forçado de ar para dentro e fora dos pulmões, respiração 

curta, associado à insuficiência de oxigênio no sangue circulante, sensação de 

desconforto e ansiedade. 

    

Disúria- Dor uretral ou vesical com sensações de queimação, sentidas ao 

urinar. 
    

Disúria, Ausente- Eliminação da dor uretral ou vesical com sensações de 

queimação, sentidas ao urinar. 
    

Dor Aguda- Aumento da percepção sensorial de partes do corpo num curto 

intervalo de tempo ou de início repentino, apresentando relato subjetivo de 

sofrimento, expressão facial de dor, alteração do tônus muscular, 

comportamento autoprotetor, foco de atenção reduzido, alteração no tempo de 

percepção, afastamento do contato social, processo de pensamento 

prejudicado, comportamento distraído, agitação e perda de apetite. 

    

Dor Musculoesquelética- Sensação de dor originada nos músculos, 

articulações ósseas ou dentes; a sensação é normalmente descrita como 

profunda, pesada e dolorosa, ativada por movimentos de partes do corpo ou de 

todo o corpo, mas estando também presente em períodos de repouso. 

    

Dor, Crônica- Aumento da percepção sensorial de partes do corpo num longo 

período de tempo ou de longa duração ou associado a um processo crônico, 

apresentando relato subjetivo de sofrimento, expressão facial de dor, alteração 

do tônus muscular, comportamento autoprotetor, foco de atenção reduzido, 

alteração no tempo de percepção, afastamento do contato social, processo de 

pensamento prejudicado, comportamento distraído, agitação e perda de apetite. 

    

Dor, Melhorada- Restauração da percepção sensorial de partes do corpo     

Eliminação, eficaz- Processo do sistema urinário e intestinal caracterizado 

pelo débito urinário dentro dos limites normais (entre 1 e 2L de urina a cada 24 

horas) e defecação de no mínimo uma vez ao dia.  
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Enfretamento do Processo de Institucionalização, Positivo- Gerenciar o 

estresse e ter um senso de controle e de conforto psicológico aumentado para o 

processo de institucionalização 

    

Fratura- Falta de movimento de parte do corpo, associada à lesão traumática 

de um osso, quebra da continuidade do tecido do osso. A gravidade da fratura 

é associada à estrutura óssea, parte do osso e natureza da fratura. 

    

Higiene, Eficaz- Realização satisfatória de atividades de higiene do próprio 

corpo tais como: higiene oral, tomar banho, vestir-se e arrumar-se. 
    

Higiene, Prejudicada- Realização insatisfatória de atividades de higiene do 

próprio corpo tais como: higiene oral, tomar banho, vestir-se e arrumar-se. 
    

Hipertensão- Pressão exercida pelo sangue circulante nas paredes dos vasos 

acima dos padrões de normalidade (valor igual ou maior a 140 x  90 mmHg). 
    

 

 

ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICO/RESULTADO DE ENFERMAGEM 
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Impactação- Ausência de passagem de fezes, defecação dolorosa, pressão e 

sensação de plenitude retal, massa palpável no reto ou coleção de fezes duras 

no reto. 

    

Impactação, Ausente- Normalização de passagem de fezes, ausência de 

defecação dolorosa, pressão e sensação de plenitude retal, ausência massa 

palpável no reto ou coleção de fezes duras no reto. 

    

Incontinência Intestinal- Incapacidade de controle, de forma voluntária, da 

expulsão de fezes. 
    

Incontinência Urinária- Incapacidade de controle dos esfíncteres vesical e 

uretral. 
    

Infestação por Sarcoptes Scabie- Presença de parasitos cutâneos causada por 

um ácaro, Sarcoptes scabiei, cujas lesões altamente pruriginosas, são 

provocadas pela fêmea e seus produtos. 

    

Infestação por Sarcoptes scabie, Ausente- Eliminação de parasitos cutâneos 

causada por um ácaro, Sarcoptes scabiei, cujas lesões altamente pruriginosas, 

são provocadas pela fêmea e seus produtos. 

    

Ingestão de Líquidos, Eficaz- Processo de ingerir líquidos contendo 

nutrientes e de água necessários ao crescimento, funcionamento normal e 

manutenção da vida. 

    

Ingestão de Líquidos, Prejudicada- Limitação no Processo de ingerir 

líquidos contendo nutrientes e de água necessários ao crescimento, 

funcionamento normal e manutenção da vida. 

    

Integridade da pele, Prejudicada- Pele não íntegra, inteira, ou intacta.     

Intolerância à Atividade- Situação em que a pessoa não consegue realizar ou 

completar exercícios ou qualquer atividade, como: andar, correr, abaixar-se, 

elevar-se. 

    

Irritabilidade- Reação excessivas à estímulo.     

Irritabilidade, Ausente- Redução a reação excessivas à estímulo     

Isolamento Social- Manutenção de barreiras para interação com outros seres 

humanos. 
    

Isolamento social, Melhorado- Restauração  das barreiras para interação com 

outros seres humanos. 
    

Medo- Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia, devido a causa conhecida 

ou desconhecida, acompanhado às vezes de luta psicológica ou resposta de 

fuga. 

    

Medo, Melhorado- Restauração  de sentimentos de ameaça, perigo ou 

angústia, devido a causa conhecida ou desconhecida, acompanhado às vezes 

de luta psicológica ou resposta de fuga. 

    

Mobilidade Física, Melhorada- Restauração da limitação no movimento 

físico independente e voluntário do corpo ou de uma ou mais extremidades. 
    

Mobilidade Física, Prejudicada- Limitação no movimento físico 

independente e voluntário do corpo ou de uma ou mais extremidades. 
    

Necrose- Morte do tecido associada a inflamação local, processo infeccioso ou 

maligno ou lesão mecânica do tecido. Os níveis estão graduados, de acordo 

com a severidade, associada à duração da falta de oxigenação do tecido, desde 

pele esbranquiçada e pálida, acompanhada de dor intensa devido a afecção dos 

nervos superficiais, até necrose azul e preta da pele, perda de sensibilidade e 
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dor, devido a lesões nervosas, com alto risco para infecções da ferida, perda de 

tecido danificado e partes do corpo. 

Necrose, Removida- Remoção do tecido associada a inflamação local, 

processo infeccioso ou maligno ou lesão mecânica do tecido 
    

Negação ao Processo de Institucionalização- Limitação em gerenciar o 

estresse e ter um senso de controle e de conforto psicológico aumentado para o 

processo de institucionalização. 

    

Obesidade- Condição de peso elevado e massa corporal, normalmente de mais 

de 10 a 20 % acima do peso ideal; aumento na proporção de células 

gordurosas, principalmente nas vísceras e nos tecidos subcutâneos, associado a 

excesso de ingestão de nutrientes, excesso de alimentos e falta de exercício. 

    

Ociosidade Mental- Desocupação de atividades do processo intelectual 

envolvendo todos os aspectos da percepção, pensamento, raciocínio e 

memória. 

    

Ociosidade Mental, Melhorada- Ocupação de atividades do processo 

intelectual envolvendo todos os aspectos da percepção, pensamento, raciocínio 

e memória. 
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Orientação, Melhorada- Condição em que apresenta relação determinada 

com o ambiente em termos de tempo, tal como o ano, estação, mês, dia, hora 

precisa; em termos de lugar em um determinado ponto no tempo, tal como 

país, província, cidade, local de trabalho, lar; em termos de conscientização da 

própria identidade, como a idade, data de nascimento; e em termos de 

reconhecimento das pessoas ao redor. 

    

Perfusão Tissular Periférica, Eficaz- Circulação do sangue pelos tecidos 

periféricos para transporte do oxigênio, fluidos e nutrientes a nível celular, 

associado a temperatura e coloração da pele, diminuição do pulso arterial, 

mudanças na pressão arterial sanguínea, cicatrização de feridas e crescimento 

dos pelos do corpo. 

    

Perfusão Tissular Periférica, Prejudicada- Circulação prejudicada do 

sangue pelos tecidos periféricos para transporte do oxigênio, fluidos e 

nutrientes a nível celular, associado a temperatura e coloração da pele, 

diminuição do pulso arterial, mudanças na pressão arterial sanguínea, 

cicatrização de feridas e crescimento dos pelos do corpo. 

    

Peso, Eficaz- É a faixa adequada em que a massa corporal é considerada 

saudável de acordo com o cálculo do IMC (IMC= 18,6 a 24,9). 
    

Processo de Institucionalização, Melhorado- Melhora da limitação em 

gerenciar o estresse e ter um senso de controle e de conforto psicológico 

aumentado para o processo de institucionalização 

    

Processo Familiar, Eficaz- Família capaz de satisfazer as funções e tarefas 

familiares.  
    

Processo Familiar, Prejudicado- Família incapaz de satisfazer as funções e 

tarefas familiares. Alteração dos papéis familiares; falta de objetivos 

familiares; indiferença a mudanças; inabilidade para reconhecer a necessidade 

de ajuda; incapacidade de lidar com tensões, estresse e crise; lar 

negligenciado; desconfiança de outras pessoas; sentimento de desesperança. 

    

Prontidão para Aprender- Estar preparado ou disponível para agir ou 

avançar no processo de aprendizagem. 
    

Prontidão para Esperança- Estar preparado ou disponível para agir ou 

avançar na esperança. 
    

Risco de Abuso de Idoso- Ameaça de atos de violação, ataque ou maltrato a 

idosos. 
    

Risco de Abuso de Idoso, Ausente- Eliminação da Ameaça de atos de 

violação, ataque ou maltrato a idosos. 
    

Risco de Depressão- Ameaça de desenvolver sentimento de tristeza a 

melancolia, com diminuição da concentração, perda do apetite e insônia. 
    

Risco de Depressão, Ausente- Eliminação da ameaça de desenvolver 

sentimento de tristeza a melancolia, com diminuição da concentração, perda 

do apetite e insônia. 
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Risco de Glicemia Instável- Risco de aumento ou redução da taxa de glicose 

sérica em jejum (entre 110mg/dl e 125mg/dl ou menor que 70mg/dl) e pós 

prandial (acima de 125mg/dl). 

    

Risco de Glicemia Instável, Ausente- Eliminação do risco de aumento ou 

redução da taxa de glicose sérica em jejum (entre 110mg/dl e 125mg/dl ou 

menor que 60mg/dl) e pós prandial (acima de 125mg/dl). 

    

Risco de Infecção no Estoma- Risco de invasão do corpo por microrganismos 

patogênicos que se reproduzem e multiplicam, originando doenças por lesão 

celular local, secreção de toxina ou reação antígeno-anticorpo no estoma. 

    

Risco de Infecção no Estoma, Ausente- Eliminação do risco de Invasão do 

corpo por microrganismos patogênicos que se reproduzem e multiplicam, 

originando doenças por lesão celular local, secreção de toxina ou reação 

antígeno-anticorpo no estoma. 

    

Risco de Infecção Urinária pelo Uso de Sonda Vesical de Demora- Risco 

de invasão do corpo por microrganismos patogênicos que se reproduzem e 

multiplicam, originando doenças por lesão celular local, secreção de toxina ou 

reação antígeno-anticorpo decorrente do uso Sonda Vesical de Demora. 

    

Risco de Infecção Urinária pelo Uso de Sonda Vesical de Demora, 

Ausente- Eliminação do risco de invasão do corpo por microrganismos 

patogênicos que se reproduzem e multiplicam, originando doenças por lesão 

celular local, secreção de toxina ou reação antígeno-anticorpo decorrente do 

uso Sonda Vesical de Demora. 

    

 

 

ENUNCIADOS DE DIAGNÓSTICO/RESULTADO DE ENFERMAGEM 

E DEFINIÇÃO 

 

 

 

M
U

IT
ÍS

S
IM

O
 

P
E

R
T

IN
E

N
T

E
 

M
U

IT
0

 

P
E

R
T

IN
E

N
T

E
 

P
E

R
T

IN
E

N
T

E
 

N
A

D
A

 

P
E

R
T

IN
E

N
T

E
 

 

Risco de Nutrição, Deficiente- Risco de carência dos nutrientes 

indispensáveis à manutenção da saúde. 
    

Risco de Nutrição Deficiente, Ausente- Eliminação do risco de carência dos 

nutrientes indispensáveis à manutenção da saúde. 
    

Risco de Queda- Risco de deslocamento não intencional do corpo de um nível 

alto para um mais baixo, devido a desequilíbrio, desmaio ou incapacidade para 

sustentar o peso do corpo e permanecer ereto. 

    

Risco de Queda, Ausente- Eliminação do risco de deslocamento não 

intencional do corpo de um nível alto para um mais baixo, devido a 

desequilíbrio, desmaio ou incapacidade para sustentar o peso do corpo e 

permanecer ereto. 

    

Risco de Síndrome de Desuso- Falta de atividade no movimento físico 

independente e voluntário do corpo ou de uma ou mais extremidades. 
    

Risco de Síndrome de Desuso, Ausente- Eliminação  da falta de atividade no 

movimento físico independente e voluntário do corpo ou de uma ou mais 

extremidades. 

    

Risco de Úlcera Arteriovenosa- Risco de lesão causada por circulação 

arterial reduzida ou ausente ou lesão circunscrita, semelhante a uma cratera, 

normalmente localizada na perna, acima do maléolo; edema e pele seca ao 

redor da ferida; pele de cor castanha ou descorada, com descamação; 

lipodermatoesclerose; atrofia da pele; exantema, dor e dor na ferida, associada 

a insuficiência venosa crônica; bordas venosas danificadas e retorno deficiente 

de sangue venoso das pernas para o tronco. 

    

Risco de Úlcera Arteriovenosa, Ausente- Eliminar os riscos de lesão causada 

por circulação arterial reduzida ou ausente ou lesão circunscrita, semelhante a 

uma cratera, normalmente localizada na perna, acima do maléolo; edema e 

pele seca ao redor da ferida; pele de cor castanha ou descorada, com 

descamação; lipodermatoesclerose; atrofia da pele; exantema, dor e dor na 

ferida, associada a insuficiência venosa crônica; bordas venosas danificadas e 

retorno deficiente de sangue venoso das pernas para o tronco. 

    

Risco de Úlcera por Pressão- Condição em que a pessoa encontra-se em 

situação de imobilidade, deficiência nutricional, umidade excessiva, edema, 

compressão tecidual, perfusão inadequada associada a doenças e idade 

avançada. 

    

Risco de Úlcera por Pressão, Ausente- Eliminação dos riscos de úlcera por 

pressão 
    

Socialização, Eficaz- Troca social mútua; participação em atividades sociais.     
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Socialização, Prejudicada- Limitação na Troca social mútua; participação em 

atividades sociais. 
    

Solidão- Sentimentos de falta de pertencimento, isolamento emocional, 

sentimentos de ser excluído, sentimento de melancolia e tristeza associado a 

falta de companhia, simpatia e amizade, acompanhado de sentimentos de 

insignificância, vazio, retraimento, baixa auto estima. 

    

Solidão, Melhorada- Melhora dos sinais de solidão     

Sono e Repouso, Eficazes- Diminuição recorrente da atividade corporal, 

marcada por redução da consciência, não estar desperto, acompanhada por 

desatenção, com metabolismo diminuído, postura imóvel, atividade física 

diminuída e sensibilidade diminuída a estímulos externos, mas prontamente 

reversível. 

    

Sono e Repouso, Prejudicado- Interrupções da quantidade e da qualidade do 

sono e repouso, limitadas pelo tempo, decorrentes de fatores externos e 

internos. 

    

Tolerância Eficaz à Atividade- Habilidade ou energia para resistir ou 

completar atividades.     

Tristeza-Sentimentos de pesar, melancolia associada à falta de energia.      

Tristeza, Ausente- Ausência dos sentimentos de pesar, melancolia associada à 

falta de energia. 
    

Troca de Gases, Eficaz- Troca alveolar de oxigênio e dióxido de carbono; 

equilíbrio na perfusão ventilatória, associado à eficácia da respiração, 

coloração da pele e nível de energia. 
    

Troca de Gases, Prejudicada- Troca ineficaz alveolar de oxigênio e dióxido 

de carbono; equilíbrio na perfusão ventilatória, associado à eficácia da 

respiração, coloração da pele e nível de energia. 
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Úlcera Neuropática- Ferida aberta ou lesão; perda da camada profunda do 

tecido; cratera circunscrita como lesão; diminuição do suprimento de sangue 

na área; tecido avermelhado de granulação; necrose gordurosa amarela; ferida 

com odor; inflamação ao redor da ferida; dores; desprendimento de tecido 

necrosado e inflamado, associado a processo inflamatório, infeccioso ou 

maligno decorrentes da diabetes descompensada. 

    

Úlcera Neuropática, Cicatrizada- Cicatrização da ferida aberta ou lesão; 

perda da camada profunda do tecido; cratera circunscrita como lesão; 

diminuição do suprimento de sangue na área; tecido avermelhado de 

granulação; necrose gordurosa amarela; ferida com odor; inflamação ao redor 

da ferida; dores; desprendimento de tecido necrosado e inflamado, associado a 

processo inflamatório, infeccioso ou maligno decorrentes da diabetes 

descompensada. 

    

Úlcera por Pressão- Dano, inflamação ou ferida na pele ou nas estruturas 

subjacentes em resultado de compressão do tecido e de perfusão inadequada.     

Úlcera por Pressão, Cicatrizada- Processo de reparação do dano, inflamação 

ou ferida na pele ou nas estruturas subjacentes em resultado de compressão do 

tecido e de perfusão inadequada. 
    

Vínculo Idoso-cuidador, Melhorado- Melhora da ligação afetiva prejudicada 

com os cuidadores. 
    

Vínculo Idoso-cuidador, Prejudicado- Ligação afetiva prejudicada com os 

cuidadores podendo causar insegurança, aumento do isolamento social, 

instabilidade, frustração e solidão. 
    

Vínculo Idoso-família, Eficaz- Ligação afetiva eficaz com os membros 

familiares. 
    

Vínculo Idoso-família, Melhorado- Melhora na ligação afetiva prejudicada 

com os membros familiares. 
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Vínculo Idoso-família, Prejudicado- Ligação afetiva prejudicada com os 

membros familiares podendo causar insegurança, aumento do isolamento 

social, instabilidade, frustração e solidão. 
    

 

SUGESTÕES: 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM/MESTRADO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

             Prezado (a) Senhor (a)    

 

Esta pesquisa é sobre “DIAGNÓSTICOS/ RESULTADOS E INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM DA CIPE® PARA A PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA” e está 

sendo desenvolvida pelo pesquisador Jullyana Marion Medeiros de Oliveira discente do Curso 

de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal  da Paraíba, sob a orientação do(a) 

Prof(a) Dra. Maria Mirian Lima da Nóbrega. 

Os objetivos do estudo são identificar os focos da Prática de enfermagem na avaliação 

à saúde da pessoa idosa residentes em ILPI, construir enunciados de Diagnósticos/ Resultados 

e Intervenções de enfermagem a partir dos focos da Prática de enfermagem. A finalidade deste 

trabalho é contribuir para  o fortalecimento do processo de trabalho dos enfermeiros 

assistencialistas da instituição em estudo, propondo e sensibilizado-os ao desenvolvimento de 

um cuidado organizado, sistemático com a padronização da linguagem, respaldo cientifico e 

autonomia das suas ações. 

Solicitamos a sua colaboração para responder os questionários, 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 oferece riscos mínimos, previsíveis, para a sua saúde: 

perda de privacidade durante a aplicação dos questionários, que será diminuída com 

ações que preservam ao máximo a individualidade respeitando os limites de cada um, 

como o uso de pseudônimos. 

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 pelo 

Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 

do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem 

recebendo na Instituição. 
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Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

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. 

 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

                                                ou Responsável Legal                                                             

 

______________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

   Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) 

pesquisador (a) Jullyana Marion Medeiros de Oliveira. 

Endereço: RuaJoaquim Eduardo de Farias, nº215,  casa 05, Ponta Negra, Natal ou pelo 

telefone: (84)3218-6963/(84) 8837-7858.  Ou Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB – 

Cidade Universitária / Campus I Bloco Arnaldo Tavares, sala 812 – Fone: (83) 3216-7791  

Atenciosamente, 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

___________________________________________ 

 Assinatura do Pesquisador  Participante  

 

Obs.: O sujeito da pesquisa ou seu representante e o pesquisador responsável deverão rubricar 

todas as folhas do TCLE apondo suas assinaturas na última página do referido Termo. 
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ANEXO 

 

ANEXO A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 


