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RESUMO 

 

CUNHA, A.C.R. Validação da Nomenclatura de diagnósticos, resultados e intervenções 

de enfermagem para a clínica cirúrgica do hospital universitário da UFPB. 2017. 134 f. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade 

Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017. 

 

Introdução: A validação da nomenclatura da clínica cirúrgica com a CIPE® é uma etapa 

decisiva para que possa ser analisada a efetividade desta ferramenta na prática clínica de 

enfermagem. Objetivo: Realizar a validação de conteúdo e clínica da Nomenclatura de 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para clientes hospitalizados na clínica 

cirúrgica de um hospital escola. Método: Trata-se de um estudo metodológico com 

abordagem integrada quantitativa e qualitativa, em que foi realizada a validação de conteúdo e 

validação clínica dos conceitos de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem 

para a clínica cirúrgica de um hospital escola. Esta pesquisa foi submetida à apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa recebendo o CAAE 43249415.0.0000.5183. Resultados: Os 67 

diagnósticos de enfermagem da nomenclatura para a clínica cirúrgica foram mapeados com os 

conceitos diagnósticos da CIPE® 2015, obtendo-se 19 conceitos constantes e 48 conceitos não 

constantes, em seguida, foi realizada a validação de conteúdo das definições operacionais dos 

diagnósticos de enfermagem por 8 profissionais, obtendo-se 46 validadas e 21 não validadas. 

Na validação clínica, foram realizados 25 estudos de caso com clientes hospitalizados durante 

o período de julho a outubro de 2016. Foram elencados 149 diagnósticos de enfermagem para 

os 25 estudos de caso, distribuídos em 29 conceitos diagnósticos de enfermagem. Os 

diagnósticos de enfermagem mais frequentes foram: Dor, Sono prejudicado, Risco de 

infecção, Integridade da pele prejudicada e Ansiedade. Foram elencadas 330 intervenções de 

enfermagem para os 25 estudos de caso, quando retiradas as repetições restaram 72 

intervenções de enfermagem. Conclusão: A validação de conteúdo aprimora a nomenclatura, 

atualizando seu conteúdo e promovendo a facilidade na utilização e a validação clínica traz a 

vivência da rotina da clínica cirúrgica, operacionalizando a nomenclatura e verificando a sua 

utilidade para a prática assistencial. 

 

Descritores: Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Estudos de Validação; Processos de 

Enfermagem; Classificação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

CUNHA, A.C.R. Validação da Nomenclatura de diagnósticos, resultados e intervenções 

de enfermagem para a clínica cirúrgica do hospital universitário da UFPB. 2017. 134f. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade 

Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017. 

 

Introduction: The validation of the surgical clinic nomenclature by ICNP® is a decisive step 

as to analyse the effectiveness of this tool in nursing clinical practice. Objective: To carry out 

the content and clinical validation of diagnosis’ nomenclature, results and nursing 

interventions for hospitalised clients at school hospital’s surgical clinic. Methodology: It is a 

methodological study with embodied quantitative and qualitative approach, where was 

performed the content and clinical validations of the diagnostic’s wording, results and nursing 

interventions for the school hospital’s surgical clinic. This paper was submitted to the 

research ethics committee receiving the CAAE 43249415.0.0000.5183. Results: The 67 

nursing diagnostics of surgical clinic nomenclature were mapped according to the diagnostics’ 

definitions from 2015’s ICNP®, yielding 19 listed and 48 unlisted concepts, henceforth, 8 

professionals carried out the validation of the operational definitions’ content of nursing 

diagnostics, providing 46 approved and 21 denied. Regarding clinical validation, 25 case 

studies concerning hospitalised clients from July to October of 2016 were conducted. It was 

catalogued 149 nursing diagnostics for the 25 case studies, distributed among 29 nursing 

diagnostic concepts. The most frequent nursing diagnostics were as follows: Pain, Disturbed 

sleep, Risk of infection, Harmed skin integrity and Anxiety. It was listed 330 nursing 

interventions for the 25 case studies, 72 nursing interventions remained when recurrences 

were eliminated. Conclusion: The content validation improves the nomenclature, updating its 

content and promoting the facility in its employment and the clinical validation brings the 

surgical clinic routine’s existence, operationalizing the nomenclature and verifying its 

usefulness for assistance practice. 

 

Descriptors: Nursing; Nursing diagnosis; Validation Studies; Nursing process; Classification.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

CUNHA, A.C.R. Validação da Nomenclatura de diagnósticos, resultados e intervenções 

de enfermagem para a clínica cirúrgica do hospital universitário da UFPB. 2017. 134f. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade 

Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017. 

 

Introducción: La validación de la clínica quirúrgica de la nomenclatura con CIPE® es un 

paso decisivo para la eficacia de esta herramienta en la práctica clínica de enfermería puede 

ser analizado. Objetivo: Realizar la validación de contenido y validación clínica de los 

diagnósticos, resultados e intervenciones de enfermería para los clientes hospitalizados en la 

clínica quirúrgica de un hospital universitario. Método: Se trata de un estudio metodológico 

del enfoque cuantitativo y cualitativo integrado, donde se llevó a cabo la validación del 

contenido y la validación clínica de los conceptos diagnósticos, resultados e intervenciones de 

enfermería para la clínica quirúrgica de un hospital universitario. Esta investigación fue 

sometido a la recepción Comité Ético de Investigación recepción o CAAE 

43249415.0.0000.5183. Resultados: Los 67 diagnósticos de enfermería nomenclatura de 

clínica quirúrgica fueron asignadas a los conceptos diagnostica CIPE® 2015, obteniendo 19 

conceptos constantes y 48 conceptos no constantes. A continuación, se realizó la validación 

del contenido de las definiciones operacionales de los diagnósticos de enfermería por 8 

profesionales, produciendo 46 validados y 21 no validados. En la validación clínica se 

llevaron a cabo 25 estudios de casos con los clientes hospitalizados durante el período de 07 

hasta 10, 2016 que se enumeran 149 diagnósticos de enfermería, más de 29 conceptos de 

diagnósticos de enfermería. Los diagnósticos de enfermería más frecuentes fueron: dolor, 

alteración del sueño, el riesgo de infección, alteración de la integridad de la piel y la ansiedad. 

Se enumeraron 330 intervenciones de enfermería para los 25 estudios de caso, cuando se toma 

repeticiones restantes 72 intervenciones de enfermería. Conclusión: La validación de 

contenidos aumenta la nomenclatura, la actualización de su contenido y promover la facilidad 

de uso y la validación clínica trae la experiencia de la rutina clínica quirúrgica, la 

operacionalización de la nomenclatura y la verificación de su utilidad para la práctica de la 

atención. 

 

Descriptores: Enfermería; Diagnóstico de enfermería; Estudios de validación; Procesos de 

enfermería; Clasificación. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Enfermagem encontra-se em um contexto em que a excelência do cuidado parte de 

visualizar o ser humano em sua totalidade, e, de acordo com a Resolução 358/2009 do 

Conselho Federal de Enfermagem, da necessidade de uma prática organizada e sistematizada, 

por meio do Processo de Enfermagem (BARRA; SASSO, 2012).  

O Processo de Enfermagem é uma ferramenta utilizada para prestação de cuidado 

efetivo na Enfermagem, uma vez que orienta o raciocínio do profissional por meio de suas 

cinco fases: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento, 

implementação e avaliação de enfermagem; aplicando estas etapas para melhorar a qualidade 

do cuidado com a prática sistematizada. Além disso, proporciona a integração, a organização 

e a continuidade do processo por meio dos registros, da assistência prestada, de maneira que 

seja possível avaliar o cuidado com vistas a melhorá-lo, adequando-o às necessidades reais e 

potenciais da clientela (COFEN, 2009; SASSO et al., 2013). 

Para o desenvolvimento do Processo de Enfermagem em suas etapas como diagnóstico 

de enfermagem, implementação das intervenções de enfermagem e determinação dos 

resultados a serem alcançados, necessita-se dos sistemas de classificação. A Enfermagem 

possui alguns sistemas para serem utilizados na prática, e tem como os mais conhecidos a 

NANDA Internacional (NANDA-I), a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), 

Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC), e a Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem (CIPE®). A CIPE® foi desenvolvida pelo Conselho Internacional de 

Enfermeiros (CIE) junto com pesquisadores reconhecidos pela American Nurses Association 

(ANA) a partir de 1989 com a finalidade de criar uma linguagem comum, unificada para a 

Enfermagem (BARRA; SASSO, 2012). 

Os sistemas de classificação da Enfermagem vêm sendo estudados e modificados com 

a finalidade de avaliar seus conceitos e termos para aprimorá-los, tornando-os passíveis de 

fortalecer o conhecimento e o cuidado adequado da Enfermagem e serem aplicáveis na rotina 

dos profissionais (OLIVEIRA et al., 2013).  

Segundo Oliveira et al. (2013) há um incentivo ao desenvolvimento de classificações 

de enfermagem em todo mundo, observando-se a necessidade de validar o que vem sendo 

estudado e construído, com a finalidade de fortalecer o que foi consolidado de maneira a ser 

aplicável e acessível aos profissionais de enfermagem para que o cuidado prestado seja cada 
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vez melhor. Os estudos de validação de diagnósticos de enfermagem começaram a ser 

divulgados em 1992 no Brasil, utilizando os diagnósticos de enfermagem da NANDA 

Internacional, e apresentam propensão para aumentar o número destes. 

No Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba 

(HULW/UFPB) foram realizadas várias pesquisas com a CIPE® voltadas para o uso de 

nomenclaturas de enfermagem específicas para as clientelas assistidas. O resultado de todas as 

pesquisas desenvolvidas levou a construção de uma Nomenclatura de diagnósticos, resultados 

e intervenções de enfermagem para clientes hospitalizados nas unidades clínicas do referido 

hospital, com a finalidade de contribuir com as ações assistenciais de enfermagem e a 

documentação da prática profissional, assegurando uma assistência diferenciada e de 

qualidade.  

Foram desenvolvidos para a Clínica Cirúrgica do referido hospital, 67 enunciados de 

diagnósticos e resultados de enfermagem e 503 enunciados de intervenções de enfermagem 

para pacientes hospitalizados, excluídas as repetições. Esses enunciados foram submetidos à 

apreciação de todos os colaboradores do estudo, sendo incluídos na nomenclatura os 

enunciados de diagnósticos, resultado e intervenções de enfermagem que alcançaram um IC ≥ 

0.6, os quais estão apresentados no Anexo C (NÓBREGA et al., 2011). Para que uma 

nomenclatura seja algo relevante, consistente, acessível e os profissionais utilizem cada vez 

mais na sua prática profissional, visualiza-se a necessidade de validação. 

Os estudos de validação são utilizados nacional e internacionalmente em pesquisas das 

mais diversas áreas de conhecimento. Na Enfermagem, observa-se com o crescente número 

de estudos de validação, que há uma preocupação em avaliar e medir seus resultados, bem 

como construir instrumentos que compreendam todos os aspectos do que é investigado. São, 

portanto, fundamentais para embasamento científico, cuidado qualificado e autonomia 

profissional garantida pela visibilidade que estes estudos proporcionam. A validação em 

enfermagem é importante para avaliar se as ferramentas, como as classificações em 

enfermagem, são relativas ao que se encontra na prática assistencial, promovendo o alicerce e 

a qualidade desta (SILVA et al., 2013).  

Dessa forma, a validação da referida nomenclatura construída para o HULW torna-se 

algo essencial tendo em vista a necessidade de avaliá-la e aprimorá-la para a utilização pelos 

profissionais na prática assistencial das unidades clínicas, em especial, a da clínica cirúrgica, 

objeto deste estudo. 
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Levando em consideração as necessidades observadas, propõe-se a realização da 

validação dos conceitos de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem junto aos 

pacientes específicos da prática clínica da Enfermagem na Unidade de Clínica Cirúrgica, com 

a participação de enfermeiros peritos na área, bem como a realização de estudos de caso 

clínicos. 

Portanto, questionou-se: Quais são as definições operacionais dos enunciados de 

diagnósticos de enfermagem constantes na Nomenclatura de diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem para clientes hospitalizados na clínica cirúrgica do 

HULW/UFPB? Os enunciados constantes nessa Nomenclatura são identificados na clientela 

hospitalizada na Clínica Cirúrgica do HULW/UFPB? 

Diante do exposto, pretendeu-se com este estudo: Realizar a validação de conteúdo e 

clínica da Nomenclatura de diagnósticos, resultados intervenções de enfermagem para clientes 

hospitalizados na clínica cirúrgica do HULW/UFPB. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Sistematização da Assistência de Enfermagem e Processo de Enfermagem 

 

O enfermeiro é um profissional legalmente reconhecido, de acordo com o Decreto 

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

planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem. 

Com isso, o enfermeiro torna-se o gerente do cuidado (TORRES et al., 2011). E este cuidado 

de enfermagem, é a base da prática profissional do enfermeiro, tem na Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) o alicerce e o respaldo teórico-científico (MEDEIROS; 

SANTOS; CABRAL, 2013). 

Dessa forma, para prestar um cuidado de enfermagem que traga resultados 

satisfatórios, é indispensável a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) que, na 

Resolução 358/2009 do COFEN, trata como o processo que “organiza o trabalho profissional 

quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo 

de Enfermagem” (COFEN, 2009, p.1). A Sistematização da Assistência de Enfermagem é 

uma ferramenta útil na operacionalização do Processo de enfermagem, pois auxilia a planejar, 

executar e controlar o cuidado, além de avaliar o que está sendo feito (TORRES et al., 2011).  

Para utilizá-la, faz-se necessário que haja uma reflexão crítica e o profissional 

atualize-se em relação ao avanço científico e técnico, além de aliar suas habilidades e 

experiência adquiridas, de maneira que o cuidado esteja focado em uma meta a ser alcançada 

e um resultado obtido, onde ambos sanem as necessidades do paciente, da família e da 

comunidade (SILVA et al., 2011).  

A dificuldade na implementação da SAE está relacionada a fatores ligados aos 

próprios profissionais, como: a falta de preparo para utilizar o método; e ao serviço, como: a 

falta de recursos materiais e humanos, além de questões políticas e institucionais, sendo esses 

fatores que desmotivam os profissionais a realizar esse processo (TORRES et al., 2011; 

SILVA et al., 2011; MANGUEIRA et al., 2012). 

Em estudo realizado por Silva et al. (2011) sobre o conhecimento dos enfermeiros 

sobre a SAE e sua execução na assistência em um hospital, observou-se que 53% dos 
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entrevistados obtiveram treinamento na instituição, e 33% já tiveram contato anterior e com 

relação aos Diagnósticos de enfermagem, a maioria 68% (50 entrevistados) citou que não os 

utilizavam em sua prática. Isso nos leva a compreender que o contato com a SAE, muitas 

vezes ocorre apenas quando a instituição a que o profissional está vinculado oferta 

treinamentos, e que o uso de Nomenclaturas de enfermagem e a utilização dos Diagnósticos 

de enfermagem precisam ser mais enfatizados.  

Estudos realizados com profissionais de enfermagem trazem o reconhecimento da 

utilização da SAE como um método de trabalho capaz de organizar a assistência, otimizando 

o processo de trabalho com o planejamento que é voltado para a individualidade do ser e suas 

necessidades, proporcionando a humanização da assistência. Também é visto como 

viabilizadora da melhoria dos registros e consequente continuidade do cuidado, e com isso 

sendo um meio de garantir segurança, visibilidade e autonomia enquanto profissional, e 

segurança para a clientela (MEDEIROS; SANTOS; CABRAL, 2012; SOUZA; SANTOS; 

MONTEIRO, 2013). 

O Processo de enfermagem, de acordo com a Resolução 358/2009 do COFEN, “é um 

instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a 

documentação da prática profissional” (COFEN, 2009, p.1). É um modo de prestar cuidado de 

enfermagem diferenciado e foi descrito inicialmente, no Brasil, por Horta (1979), 

compreendendo seis fases, mas de acordo com a Resolução COFEN 358/2009 compreende 

cinco fases: coleta de dados ou histórico de enfermagem, diagnósticos de enfermagem, 

planejamento da assistência, implementação e avaliação. A Resolução COFEN 358/2009 

relata que “a operacionalização e documentação do Processo de Enfermagem evidencia a 

contribuição da Enfermagem na atenção à saúde da população, aumentando a visibilidade e o 

reconhecimento profissional” (COFEN, 2009, p.1). Estes são apontados por profissionais em 

estudo realizado, considerando que a utilização do Processo de Enfermagem está relacionada 

à aplicação de conhecimentos científicos, e que, apesar de ser algo rotineiro, não deve ser 

transformado em um fazer mecânico, mas algo pensado e refletido (SOUZA; SANTOS; 

MONTEIRO, 2013). 

É um método de tomada de decisão, que permite a análise crítica das condições de 

saúde de forma individualizada, humanizada, organizada, direcionando o pensamento crítico e 

clínico para o cliente como um todo, impulsionando a reflexão das ações desenvolvidas com 

vistas a melhorar a assistência prestada reduzindo os erros, prevendo e avaliando os resultados 

obtidos (GUEDES et al., 2012; MEDEIROS; SANTOS; CABRAL, 2013; CORSO et al., 
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2013; TRIGUEIRO et al., 2014). “A aplicação do processo de enfermagem busca identificar e 

tratar os problemas do cliente, de forma segura e eficaz” (MEDEIROS; SANTOS; CABRAL, 

2012, p.177). 

A assistência por meio do Processo de Enfermagem direciona o cuidado para as 

necessidades reais e potenciais dos indivíduos em sua totalidade, de maneira individualizada, 

promovendo a organização profissional com documentação das ações e um cuidado 

direcionado (MEDEIROS; SANTOS; CABRAL, 2012). 

Apesar de ser indispensável para uma assistência organizada, o Processo de 

Enfermagem não é utilizado ou é realizado de maneira inadequada, incompleta, havendo uma 

defasagem na adesão dos profissionais da Enfermagem a esse modelo de trabalho, o que 

indica a necessidade de aprimorar esse método e adotar sistemas de classificação que 

descrevem e padronizam as ações de enfermagem, com a finalidade de facilitar esse processo 

por meio da unificação da linguagem e atingir maior número de profissionais (LEITE et al., 

2013). Este fato retrata a falta de ações de enfermagem embasadas em um pensamento crítico-

reflexivo e científico, prevalecendo ações embasadas no senso comum (SOUZA; SANTOS; 

MONTEIRO, 2013). Com isso, profissionais docentes, pesquisadores e da assistência estão 

cada vez mais empenhados na implementação da SAE e do Processo de Enfermagem nas 

instituições de saúde, mas diante das dificuldades encontradas, como a necessidade de 

mudanças na forma de execução do trabalho de acordo com a realidade encontrada, verifica-

se a fragilidade desse processo (SILVA et al., 2011). 

A assistência de enfermagem está voltada para a segurança do profissional e dos 

clientes, por meio de um cuidado sistematizado e pensado criticamente, assim como o registro 

das etapas do processo de enfermagem no prontuário, de forma a tornar a prática eficaz 

(MENEZES; PRIEL; PEREIRA, 2011; MEDEIROS; SANTOS; CABRAL, 2012). A 

Resolução 358/2009 do COFEN traz a indicação de que o Processo de Enfermagem deve ser 

realizado em todos os ambientes em que houver assistência de enfermagem, além de indicar a 

obrigatoriedade da realização da Sistematização da Assistência de Enfermagem. O 

profissional deve aplicá-lo continuamente, de maneira individualizada, abrangendo todas as 

etapas concomitantemente, tendo como resultado ações de enfermagem adequadas às 

necessidades do cliente (MEDEIROS; SANTOS; CABRAL, 2012). 

O Processo de enfermagem propicia autonomia aos profissionais, na realização de um 

cuidado voltado para o indivíduo de maneira ampla e integral, servindo também na 

comunicação entre profissionais da equipe, para unificar a linguagem (MANGUEIRA et al., 
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2012). Seu uso contribui para a construção de competências que levam a produção, evolução 

e inovação do conhecimento, de maneira que proporciona a explicação dos fenômenos 

encontrados na prática (MEDEIROS; SANTOS; CABRAL, 2012). Propicia também, segundo 

estudo, a identificação de diagnósticos relativos aos problemas reais e potenciais da clientela, 

o que favorece um cuidado adequado, que além de ser benéfico para o cliente por ser algo 

direcionado e eficaz, reduz o tempo de internação hospitalar, reduz os custos, melhora a 

comunicação devido aos registros adequados nos prontuários dos clientes, facilitando o 

planejamento diário das ações, e, por fim, previne possíveis erros. Portanto, há a melhora da 

qualidade da assistência de enfermagem (SOUZA; SANTOS; MONTEIRO, 2013). 

 

 

2.2 Desenvolvimento da CIPE® e da Nomenclatura para a Clínica Cirúrgica 

 

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) surgiu a partir do 

19º Congresso Quadrienal do International Council of Nurses (ICN) em 1989, como uma 

justificativa para a falta de uma linguagem específica e dados confiáveis para a prática. Para o 

seu desenvolvimento em 1989, o Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE) levou em 

consideração as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Ao longo desses 

anos, já foram construídas várias versões e aprimoradas de acordo com estudos realizados que 

indicaram as necessidades para tais mudanças. Seguindo a linha do tempo, foi apresentada a 

CIPE® Alfa em 1996, Versão Beta em 1999, Versão Beta 2 em 2001, Versão 1.0 em 2005, 

Versão 1.1 em 2008, Versão 2 em 2009, em 2011 a CIPE® 2011 (NÓBREGA et al., 2011), 

em 2014 a CIPE® 2013, e a versão mais recente a CIPE® 2015. 

As Enfermeiras do Hospital Universitário Lauro Wanderley começaram a se preocupar 

com a questão da sistematização e da utilização de uma nomenclatura para a assistência desde 

1981, o que gerou mais empenho de pesquisas voltadas para essa temática, implicando a 

necessidade de se trabalhar com linguagens específicas para as clínicas do referido hospital. 

Com o passar do tempo, foram desenvolvidos estudos que levaram a construção de 

enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para as clínicas, que 

originou a Nomenclatura de Diagnósticos, Resultados e Intervenções de enfermagem para 

clientes hospitalizados nas unidades clínicas do HULW/UFPB utilizando a CIPE® 

(NÓBREGA et al., 2011). A referida nomenclatura foi desenvolvida com a finalidade de 
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estabelecer uma linguagem comum que possibilitasse a descrição da prática de enfermagem 

para as unidades clínicas do HULW seguindo a proposta do CIE. Para tanto, foi desenvolvido 

um projeto de pesquisa que utilizou o Banco de Termos de Linguagem Especial da 

Enfermagem do HULW/UFPB e as diretrizes do CIE para a elaboração de enunciados 

utilizando a CIPE®, objetivando a construção de diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem que abrangessem as necessidades comuns dos pacientes internados nas clínicas. 

Esta pode ser considerada um tipo de subconjunto terminológico da CIPE® visto que foi 

construída para ser aplicada a ambientes e clientelas específicas (NÓBREGA et al., 2011).  

O empenho na prestação de uma assistência de enfermagem de qualidade aos 

pacientes cirúrgicos resultou em trabalhos realizados em parceria de enfermeiros assistenciais 

e docentes, obtendo como produto os enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções 

de enfermagem com base na CIPE® para a referida clínica (NÓBREGA et al., 2011). 

Estudos que compreendiam a clientela da clínica cirúrgica foram realizados como a 

dissertação de Souza (2005), que realizou a construção de um instrumento de coleta de dados 

para adultos atendidos na referida clínica do HULW, sendo fundamentado na Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas de Horta. Este instrumento contribuiu de maneira 

significativa para que as enfermeiras assistenciais conhecessem as necessidades individuais de 

cada paciente cirúrgico, proporcionando e facilitando um planejamento da assistência de 

enfermagem mais adequado e consciente. Também contribuiu para a implantação da SAE na 

clínica, uniformizando a coleta de dados. Diante da existência do projeto de SAE do HULW e 

o instrumento construído por Souza (2005), o estudo realizado por Norat (2008) deu 

continuidade a esse processo se propondo a construir uma Nomenclatura de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem utilizando o Modelo de Sete Eixos da CIPE® Versão 

1.0 para a clientela da clínica. Essa nomenclatura contribuiu significativamente, pois permitiu 

a uniformização da terminologia utilizada pelos enfermeiros com a finalidade de melhorar a 

qualidade da assistência, produzindo assim uma linguagem comum.  

Carvalho (2009) desenvolveu um Catálogo CIPE® para Dor oncológica utilizando a 

estrutura do Modelo de Sete Eixos da CIPE® Versão 1.0 onde se elaboraram enunciados de 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para esta clientela, sendo de grande 

valia para a assistência de enfermagem na clínica, considerando que existem casos 

oncológicos. Nascimento (2013) construiu um subconjunto terminológico da CIPE® para 

clientes hospitalizados submetidos à prostatectomia baseado na Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas de Horta, favorecendo uma linguagem comum na assistência a essa 
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clientela específica. Ambos os estudos expandiram o conhecimento e a utilidade da CIPE®. 

Segundo Oliveira et al. (2013), as terminologias ou sistemas de classificação em 

Enfermagem vêm sendo estudadas e modificadas com a finalidade de avaliar seus conceitos e 

termos para aprimora-los, observando-se a necessidade de validar o que vem sendo estudado e 

construído, tornando-os passíveis de fortalecer o conhecimento e o cuidado adequado da 

Enfermagem e serem aplicáveis na rotina dos profissionais.  

 

 

2.3 Validação em Enfermagem  

 

Os pesquisadores e profissionais que compõem a Enfermagem vêm se preocupando 

em avaliar suas ferramentas, aprimorar seus métodos de trabalho, de maneira a impulsionar a 

categoria a ter o merecido reconhecimento enquanto ciência, além de estar sempre avaliando e 

validando as novas tecnologias desenvolvidas para a prática profissional, como os sistemas de 

classificação (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001; SILVA et al., 2013).  

Validar, segundo o dicionário Aurélio, significa “tornar válido; legitimar; confirmar” 

(FERREIRA, 2004). O processo de validação é definido como o grau que possibilita a 

mensuração do verdadeiro valor daquilo que é medido, indicando o quanto é verdadeiro ou o 

quanto se afasta dessa veracidade (POLIT; BECK, 2011).  

Em relação à validade, existem três tipos principais que levam em consideração a 

informação apresentada e o objetivo de quem pesquisa: validade de conteúdo, de construto e 

relacionada ao critério. Segundo Lobiondo-Wood e Haber (2001), a validação de conteúdo 

representa a dimensão do conteúdo que proporciona a representação adequada deste. É o tipo 

de validade na qual será definido o conceito e identificadas as dimensões de seus 

componentes. Retrata o universo do conteúdo ou o domínio de um dado constructo, onde o 

universo do conteúdo proporciona meios para questionamentos que vão retratar o conteúdo de 

maneira adequada. Dessa forma, ao elaborar uma ferramenta que vai medir algo e que possui 

questionamentos, a necessidade de validar seu conteúdo emerge para verificar se essa 

ferramenta e seus aspectos retratam o domínio do conteúdo a que se propõe mensurar. O 

pesquisador define o conceito e detecta as dimensões dos componentes do conceito. A 

validação de constructo ocorre por meio de um teste que mede um traço ou construto teórico e 
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tem por objetivo validar um corpo de teorias subjacentes à medição e ao teste de relações 

hipotéticas. A validação relacionada ao critério é a segunda medida que irá avaliar o mesmo 

conceito estudado, retratando a relação entre o grau de desempenho do pesquisador ao utilizar 

a ferramenta em questão. 

A validação de conteúdo é a mais citada dentre artigos analisados em um estudo de 

revisão realizado por Ribeiro et al. (2013), em seguida vem a validação de critério e por fim, a 

de construto. Os estudos de validação em geral são muito utilizados em estudos nacionais e 

internacionais, e na Enfermagem especificamente, não são recentes, como por exemplo, os 

estudos de validação de diagnósticos, de instrumentos como históricos de enfermagem, 

tradução e adaptação de escalas. Além disso, observa-se que os fenômenos mais validados 

estão dentro dos aspectos assistenciais, como a qualidade dos serviços prestados, grau de 

dependência em relação aos cuidados de enfermagem e sistemas de classificação para 

clientelas específicas (RIBEIRO et al., 2013). 

As validações de conteúdo estão relacionadas à reflexão dos especialistas (experts) 

sobre o que está em julgamento, representando o universo ou o domínio de um constructo 

(PARKER; LUNNEY, 1998). A Enfermagem utiliza vários modelos metodológicos voltados 

para a validação, predominando as validações de conteúdo e clínica para os diagnósticos de 

enfermagem (SILVA et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2013; NÓBREGA et al., 2015). 

Validar um diagnóstico de enfermagem significa avaliar se é compatível com as 

características e comportamentos do paciente. Existem alguns modelos metodológicos 

utilizados para realizar a validação de diagnósticos de enfermagem, desenvolvidos 

inicialmente para validar os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, como os modelos de 

Gordon e Sweeney, Fehring e Hoskins, com predomínio do segundo em pesquisas realizadas 

(OLIVEIRA et al., 2013). 

Gordon e Sweeney desenvolveram três modelos para identificar e validar os 

diagnósticos de enfermagem utilizando os princípios da pesquisa descritiva: o retrospectivo, o 

clínico e o de validação por enfermeiros. No modelo retrospectivo a identificação dos 

diagnósticos de enfermagem é feita por meio da experiência dos enfermeiros sobre os 

problemas de saúde. No modelo clínico, a conclusão das categorias diagnósticas é obtida por 

meio de observações diretas sobre os comportamentos dos indivíduos em ambiente clínico. 

No modelo de validação por enfermeiros é feito o teste dos diagnósticos pré-identificados. 

São modelos clássicos e que possibilitaram a construção de novos modelos de validação 

(GORDON; SWEENEY, 1979). 
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Fehring (1987) desenvolveu a validação de conteúdo diagnóstico (Diagnostic Content 

Validation – DVC), a validação clínica de diagnóstico (Clinical Diagnostic Validation – 

CDV) e a validação diferencial de diagnósticos (Differential Diagnostic Validation – DDV) 

como modelos para a validação de diagnósticos de enfermagem. A validação de conteúdo 

diagnóstico é um modelo contendo seis passos, onde é feita a revisão de literatura sobre o 

diagnóstico de enfermagem e obtêm-se um consenso entre especialistas a respeito das 

características do mesmo. A validação clínica de diagnóstico é realizada em ambiente clínico 

com a finalidade de obter as evidências para um diagnóstico. E a validação diferencial de 

diagnóstico é feita com o objetivo de validar dois diagnósticos que estejam relacionados ou 

em um mesmo diagnóstico, elencar seus níveis. 

Hoskins (1989) desenvolveu um modelo que compreende três etapas: análise de 

conceito, validação por especialistas e validação clínica. Na análise de conceito são 

identificados os atributos e as características, na validação por especialistas há a semelhança 

com a validação de conteúdo de Fehring, onde as características são validadas por 

especialistas e, por fim, a etapa de validação clínica que analisa se essas características 

identificadas e validadas pelos especialistas são identificadas nas clientelas determinadas. 

O estudo de Lopes, Silva e Araújo (2013) expõe que o modelo de validação mais 

utilizado pelos programas de pós-graduação é o de Fehring, com percentual de 58,3%. O 

aumento no número de estudos realizados relacionados a esta temática, consolidam o ensino 

nas pós-graduações (Mestrado e Doutorado) pelo Brasil e, consequentemente, contribuem 

para o desenvolvimento e consolidação da enfermagem brasileira (RIBEIRO et al., 2013). 

Outro tipo de validação, frequentemente utilizado, em estudos com a finalidade de 

apurar as taxonomias de enfermagem e promover um padrão de práticas, é a técnica de 

validação por consenso. Esta validação consiste na obtenção da opinião de especialistas sobre 

determinado assunto, onde algo se tornará válido, mediante o consenso destas opiniões 

(LUNEY et al., 2010; AZZOLIN et al., 2012). 

A validação em enfermagem torna-se importante mediante a necessidade de ter uma 

linguagem comum na Enfermagem, facilitar a utilização das nomenclaturas, além de 

proporcionar a certeza que falta ao profissional, diante da escolha de diagnósticos de 

enfermagem, visto que muitos apresentam as mesmas características definidoras/indicadores 

empíricos, causando confusão e/ou dúvidas aos enfermeiros na tomada de decisão na segunda 

fase do Processo de Enfermagem. A validação permite que seja verificada a relação entre as 

manifestações clínicas e os diagnósticos de enfermagem (CHAVES; CARVALHO; ROSSI, 
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2008; AZZOLIN et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2013).  

Existem grandes dificuldades no desenvolvimento de pesquisas voltadas para o 

processo de validação, como a seleção de peritos, pois não há critérios uniformes que se 

adequem a realidade e a necessidade da pesquisa, havendo um conflito relacionado a quem 

seria capaz de discernir e avaliar nos processos de validação, já que para avaliar, por exemplo, 

a validade de um diagnóstico para a realidade clínica, é necessário vivência prática, mas 

também conhecimento científico, porém, as detentoras do embasamento científico são as 

enfermeiras recém-formadas e/ou as que possuem vasta formação acadêmica, visto que 

diagnósticos de enfermagem e sua validação são temas relativamente recentes (CARVALHO 

et al., 2008; LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013).  

No modelo de Fehring, na etapa de seleção de peritos, há a indicação de seleção de 

pessoas com vasta formação acadêmica, como especialização, mestrado, doutorado, em 

detrimento da experiência assistencial, explicado devido o modelo ter sido descrito na década 

de 1980, onde para obter a titulação acadêmica deveria ser experiente, demonstrando que 

havia a aliança entre conhecimento teórico e prático, fenômeno que não se observa atualmente 

(CARVALHO et al., 2008; LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). Observa-se que estudos 

realizados estão adaptando os critérios de seleção de peritos, de forma a adequá-los a 

realidade atual (LOPES et al., 2012). Exemplo desse entrave é um estudo recente sobre a 

validação das características definidoras do diagnóstico de enfermagem, conforto prejudicado 

em oncologia, no qual, a seleção de peritos mostrou ser um ponto delicado, sendo necessária a 

adaptação ao modelo proposto por Fehring, que foi considerado, difícil de ser alcançado 

(GONÇALVES; BRANDÃO; DURAN, 2016).  

A pesquisa realizada por Guimarães et al. (2015) construiu uma proposta de seleção de 

peritos/experts para estudos de validação na Enfermagem, com sete critérios de seleção e seus 

respectivos escores: experiência clínica de pelo menos quatro anos na área específica 

(obrigatório) (04); experiência em ensino clínico na área específica e em classificações de 

enfermagem de pelo menos um ano (01); experiência em pesquisa com artigos publicados em 

classificações de enfermagem em revistas de referência (01); participação de pelo menos dois 

anos no grupo de investigação na área (01); doutorado em enfermagem na área específica 

(02); mestrado em enfermagem na área específica (01) e residência em enfermagem na área 

específica (01). De acordo com a soma dos escores, os experts podem ser classificados em: 

Junior expert (Especialista júnior), Master expert (Especialista mestre) e Senior expert 

(Especialista sênior). É considerado Especialista júnior aquele que somar o mínimo de 5 



23 

 

 

pontos, incluindo obrigatoriamente a experiência clínica de pelo menos quatro anos na área 

específica; Especialista mestre aquele que somar pontuação entre seis e vinte; e Especialista 

sênior, aquele que somar pontuação maior que vinte. Além disso, para cada ano de 

experiência clínica ou em ensino, deve ser acrescentado um ponto extra. 

Outros problemas identificados são entraves no processo de validação por escassez de 

material na literatura para que se realize a revisão das definições dos diagnósticos de 

enfermagem, fase primordial na validação de conteúdo (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013). 

Existem áreas em crescimento de sua relevância para a Enfermagem, como a cirúrgica, onde 

há a falta de estudos de diagnósticos e validação, demonstrando a necessidade de realizar 

pesquisas para o seu crescimento (SANTANA et al., 2014). Dessa forma, se faz necessário 

que o pesquisador busque alternativas para superar essas dificuldades e prossiga com mais 

estudos. 

O desenvolvimento de subconjuntos terminológicos da CIPE® que contemplam os 

conceitos de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para uma clientela 

específica, vem sendo proposto desde 2005, pelo Conselho Internacional de Enfermeiros 

(CIE), com o intuito de torná-la mais acessível aos enfermeiros, aprimorando as finalidades 

para as quais foi desenvolvida e é utilizada para facilitar a comunicação entre os enfermeiros, 

padronizar os registros da assistência prestada e beneficiar o planejamento e o gerenciamento 

dos cuidados mais adequados. A construção desses subconjuntos ocorre em dez passos, com o 

sétimo referente à validação dos enunciados que caracteriza uma lacuna no desenvolvimento, 

pois os modelos metodológicos desenvolvidos até 2016 são voltados para diagnósticos de 

outras nomenclaturas, não se conhece passos metodológicos para validação em relação à 

CIPE® (NÓBREGA et al., 2015). 

Diante da importância dessa etapa de validação para a análise da efetividade e 

operacionalização dos conceitos de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem em 

clientelas específicas, tem-se como proposta o processamento levando-se em consideração as 

orientações metodológicas do CIE por meio de estudos de caso clínicos.  Ressalta-se que a 

validação de subconjuntos terminológicos da CIPE® para as áreas de especialidades clínicas, é 

uma etapa decisiva para que possa ser analisada a efetividade desta ferramenta na prática 

clínica de enfermagem. Esse processo é descrito na Figura 1. 
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Figura 1 - Etapas para validação de subconjuntos terminológicos da CIPE®.  

 

Fonte: NÓBREGA et al., (2015, p.33) 

 

Como método de pesquisa, o modelo de estudo de caso clínico “supõe que se pode 

adquirir conhecimento do fenômeno estudado a partir da exploração intensa de um único 

caso” (VENTURA, 2007, p.384). O processo dos estudos de caso compreende quatro fases: a 

delimitação do caso; a coleta de dados; a seleção, análise e interpretação dos dados; e a 

elaboração dos resultados finais (NÓBREGA et al., 2015). 

 

.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta 

 

A formulação da Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta partiu de 

questionamentos da teórica: a que serve a Enfermagem? “[...] é um serviço prestado ao ser 

humano[...]”; com que se ocupa a Enfermagem? “[...] como parte integrante da equipe de 

saúde (...) mantém o equilíbrio dinâmico, previne desequilíbrios e reverte desequilíbrios em 

equilíbrio do ser humano, no tempo e no espaço” (p.30). Tem fundamento em três leis gerais 

que regem os fenômenos universais: a lei do equilíbrio (homeostase ou hemodinâmica) a qual 

determina que “todo universo mantém-se por processos de equilíbrio dinâmico entre os 

seres”; a lei da adaptação que determina “todos os seres do universo interagem com seu meio 

externo buscando formas de ajustamento para se manterem em equilíbrio”; e a lei do holismo 

que determina “o universo é um todo, o ser humano é um todo, a célula é um todo” (p.29). 

Além disso, para a construção dos conceitos e de sua teoria, esta sofreu influência das teorias 

de enfermagem da Homeostase de McDowell, do Holismo de Levine, da Adaptação de Roy, 

Sinergística de Dagmar E. Brandt e do Alcance de Metas de King e da Martha Rogers, e 

baseia-se na Teoria da Motivação Humana de Maslow, que é fundamentada nas Necessidades 

Humanas Básicas de Mohana, e foi publicada em 1970 (HORTA, 2011). 

No seu desenvolvimento propôs-se aprofundamento sobre: 1) o ser humano 

individualmente, a família e a comunidade, levando em consideração o contexto no qual está 

inserido; 2) o objeto, representado pelos níveis de atendimento, as teorias de enfermagem, o 

processo, a assistência, o cuidado, as síndromes; e, 3) o ente da Enfermagem – as 

necessidades humanas básicas, influenciadas pela obra de Maslow (1970), e classificada 

conforme a denominação utilizada por João Mohana (1963): psicobiológicas, psicossociais e 

psicoespirituais. Assim, os entes da Enfermagem são as necessidades humanas básicas, que 

consistem em estados de tensão provenientes de desequilíbrios, são situações ou condições 

que originam os problemas de enfermagem (HORTA, 2011). 

De acordo com Mohana (1963), as necessidades psicobiológicas são forças, instintos 

ou energias inconscientes que se manifestam involuntariamente do nível psicobiológico do 

homem, como ações relacionadas a alimentação, eliminação, etc.; as Necessidades 
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Psicossociais são instintos manifestados do nível psicossocial, como a interação social; e as 

Necessidades Psicoespirituais estão relacionadas a necessidade que o homem tem de explicar 

de maneira científica, aquilo de inexplicável que vivencia. O quadro a seguir mostra a 

classificação das necessidades humanas básica de Horta. 

 

Quadro 1 - Classificação das Necessidades Humanas Básicas por Horta. 

Necessidades Psicobiológicas Necessidades Psicossociais 
Oxigenação 

Hidratação 

Nutrição 

Eliminação 

Sono e repouso 

Exercício e atividades físicas 

Sexualidade 

Abrigo 

Mecânica Corporal 

Motilidade 

Cuidado corporal 

Integridade cutaneomucosa 

Integridade física 

Regulação: térmica, hormonal, neurológica, hidrossalina, 

eletrolítica, imunológica, crescimento celular, vascular.  

Locomoção 

Percepção: olfatória, visual, auditiva, tátil, gustativa, dolorosa. 

Ambiente 

Terapêutica 

Segurança 

Amor 

Liberdade 

Comunicação 

Criatividade 

Aprendizagem (educação à saúde) 

Sociabilidade 

Recreação 

Lazer 

Espaço 

Orientação no tempo e espaço 

Aceitação 

Autorrealização 

Autoestima 

Participação 

Autoimagem 

Atenção 

Necessidades Psicoespirituais 

Religiosa ou teológica 

Ética ou de filosofia de vida 
Fonte: Horta, 2011. 

 

“As necessidades humanas básicas estão intimamente inter-relacionadas, de modo que 

a alteração de qualquer uma delas vai desequilibrar todas as demais em menor ou maior 

extensão” (HORTA, 2011, p.73). 

Para Horta, na Enfermagem há três seres: o Ser- Enfermeiro, Ser-Cliente ou Paciente e 

o Ser-Enfermagem. O Ser-Enfermeiro é um indivíduo em todas as suas dimensões que se 

engaja na vida pelo compromisso assumido com a Enfermagem, onde adquire conhecimentos, 

habilidades e formação de enfermeiro, cuidando de outros seres humanos. O Ser-Cliente ou 

Paciente pode ser um indivíduo, uma família ou uma comunidade que necessitam de 

cuidados. Para que haja o Ser-Enfermeiro é imprescindível que exista o Ser-Cliente ou 

Paciente. Esse encontro entre Ser-Enfermeiro e Ser-Cliente ou Paciente gera a interação de 

percepções, surgindo assim, o Ser-Enfermagem, que tem como objeto assistir as 
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necessidades humanas básicas (HORTA, 2011).  

Horta (2011) apresenta conceitos que fundamentam a Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas e a ciência da Enfermagem: o Ser humano é definido como indivíduo, 

família ou comunidade “[...] parte integrante do universo dinâmico, e como tal, sujeito às leis 

que o regem, no tempo e no espaço [...], estando em [...] constante interação com o universo, 

dando e recebendo energia” (p.29). O Ambiente é um local onde o ser humano está sujeito a 

todas as leis que o regem, o tempo e o espaço. A Saúde é definida como “estar em equilíbrio 

dinâmico no tempo e no espaço” (p.30). A Enfermagem  

[...] consiste na ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de 

suas necessidades básicas, de torna-lo independente desta assistência, 

quando possível, pelo ensino do autocuidado, bem como de recuperar, 

manter e promover a saúde em colaboração com outros profissionais 

(HORTA, 2011, p.30).  

Além desses conceitos, outros foram descritos como o de Assistir em enfermagem 

que “é fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode fazer por si mesmo; ajudá-lo ou auxiliá-

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

encaminhar a outros profissionais” (p. 31). E as Necessidades Humanas Básicas que “são 

estados de tensões, conscientes ou inconscientes, resultantes dos desequilíbrios 

hemodinâmicos dos fenômenos vitais” (p. 38). Dependendo do desequilíbrio, as necessidades 

vão se manifestar em maior ou menor intensidade, caracterizando os Problemas de 

Enfermagem que são “situações ou condições decorrentes dos desequilíbrios das 

necessidades básicas do indivíduo, da família e da comunidade e exigem, por sua vez, 

assistência de enfermagem” (HORTA, 2011, p. 38). 

A partir desses conceitos foram apresentadas proposições e princípios. A primeira 

proposição é sobre as funções do enfermeiro que se concentram em três áreas ou campos: área 

específica, relacionada à assistência ao ser humano em suas necessidades básicas com o 

intuito de torná-lo independente por meio do autocuidado; área de interdependência ou de 

colaboração, relacionada à atividade em equipe de saúde para promover, recuperar e manter a 

saúde; e a área social, relacionada ao fato de ser um profissional que presta serviço à 

sociedade, seja por meio da pesquisa, do ensino, da administração, com responsabilidade legal 

e participação na associação de classe. A segunda proposição abrange o estudo das 

necessidades humanas básicas, dos fatores que alteram sua manifestação e atendimento e da 

assistência prestada. Em relação aos princípios, temos: a Enfermagem respeita e mantém a 



28 

 

 

unicidade, autenticidade e individualidade do ser humano; é prestada ao ser humano e, não, a 

sua doença ou desequilíbrio; todo cuidado de enfermagem é preventivo, curativo e para fins 

de reabilitação; a Enfermagem reconhece o ser humano como membro de uma família e de 

uma comunidade; e reconhece o ser humano como elemento participante ativo no seu 

autocuidado (HORTA, 2011).  

Assim, essa teoria parte do princípio de que o ser humano está sujeito a estados de 

equilíbrio e desequilíbrio e a Enfermagem auxilia no sentido de restaurar o equilíbrio e 

prevenir desequilíbrios, assistindo o ser humano naquilo que ele não pode fazer por si mesmo, 

empenhando-se em fazer com que o indivíduo restabeleça o domínio de seu autocuidado. Para 

atender esses pressupostos, a Enfermagem precisa que seu trabalho seja desenvolvido por 

meio de método científico, no caso, o Processo de Enfermagem (PE) (HORTA, 2011). 

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

relacionadas cujo foco é prestar assistência ao ser humano” (HORTA, 2011, p. 34). Para 

Horta, esse processo possui seis etapas, sendo: Histórico de enfermagem, Diagnóstico de 

Enfermagem, Plano assistencial, Plano de cuidados ou prescrição de enfermagem, Evolução 

de enfermagem e Prognóstico de enfermagem, com todas as etapas voltadas para prestação de 

assistência ao indivíduo, à família e à comunidade (HORTA, 2011). 

 

Figura 2 – Processo de Enfermagem de Horta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Horta, 2011. 
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O Histórico de Enfermagem é a primeira fase do processo de enfermagem referente à 

coleta de dados do paciente, obtidos por meio do próprio paciente, de sua família, do 

prontuário ou de outros membros da equipe de saúde. É primordial nessa fase a realização do 

exame físico pela enfermeira, para que se tenha um panorama do paciente, de seu ambiente 

familiar e da comunidade onde vive (HORTA, 2011).  

O Diagnóstico de Enfermagem é a segunda fase do processo de enfermagem, definido 

como sendo “a identificação das necessidades básicas do ser humano que precisam de 

atendimento e a determinação pela enfermeira do grau de dependência deste atendimento em 

natureza e extensão” (HORTA, 2011, p.34). Na determinação da natureza da dependência, 

classifica-se em total e parcial, onde a total é quando a enfermeira faz (F) pelo paciente aquilo 

que ele não pode fazer só, e parcial, quando ajuda (A), orienta (O), supervisiona (S) e 

encaminha (E) o paciente. Após a determinação da natureza, atribui-se o grau de desempenho, 

por meio de uma escala com pontuação que vai de zero a cinco, passando da independência a 

dependência (HORTA, 2011). 

O Plano Assistencial é a terceira fase do processo de enfermagem, onde a assistência 

ao paciente é determinada de acordo com o diagnóstico estabelecido (HORTA, 2011). O 

Plano de Cuidados ou Prescrição de Enfermagem é a quarta fase do processo de enfermagem, 

referente ao roteiro diário com os cuidados especificados, devendo ser uma prescrição clara, 

concisa e específica, com horário pré-determinado, e quando necessário, local ou a via de 

realização do procedimento, e que essas ações sejam checadas de acordo com sua realização 

(HORTA, 2011). 

A Evolução de Enfermagem é a quinta fase do processo de enfermagem, 

compreendendo o relato da situação do paciente e da assistência prestada ao mesmo, no 

período de um dia ou em um determinado período, sendo uma avaliação do plano de 

cuidados, com redação clara, sucinta, registrando dados subjetivos e depois objetivos. A 

evolução visa aprimorar a assistência de enfermagem prestada, elevando o nível do 

atendimento, dessa forma, possibilita que sejam feitas mudanças nos diagnósticos de 

enfermagem, no plano assistencial e nas prescrições de enfermagem (HORTA, 2011). 

O Prognóstico de Enfermagem é a sexta fase do processo de enfermagem que 

compreende a estimativa da capacidade do ser humano em atender suas necessidades básicas, 

onde se percebe se o paciente está apto a realizar o seu autocuidado, ou seja, se está 
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independente dos cuidados de enfermagem. É uma fase que avalia todas as fases e chega a 

uma conclusão em relação à situação do paciente (HORTA, 2011). 

No momento da coleta de dados, se tem ideia do diagnóstico de enfermagem e já se 

aplicam as demais fases do processo. Constata-se com o Processo de enfermagem (PE) a 

diferença entre Assistência de Enfermagem e Cuidado de Enfermagem, onde o primeiro “é a 

aplicação, pelo enfermeiro, do processo de enfermagem para prestar o conjunto de cuidados e 

medidas que visam atender às necessidades básicas do ser humano” (p.35), e o segundo, “é a 

ação planejada, deliberada ou automática do enfermeiro, resultante de sua percepção, 

observação e análise do comportamento, situação ou condição de ser humano” (p.35). Os 

instrumentos básicos para a aplicação do PE “consistem nas habilidades, conhecimentos e 

atitudes indispensáveis para a execução de determinada atividade” (p.36), sendo na 

Enfermagem: observação, comunicação, aplicação do método científico, aplicação dos 

princípios científicos, destreza manual, planejamento, avaliação, criatividade, trabalho em 

equipe e utilização dos recursos da comunidade (HORTA, 2011). 

Relacionando o Processo de Enfermagem descrito por Horta (2011) e o que deve ser 

implementado de acordo com o Conselho Federal da Enfermagem (2009), temos a redução no 

número de fases, pois a Resolução 358/2009 do COFEN traz que são cinco as fases do 

Processo de Enfermagem, assemelhando-se ao descrito por Horta na primeira fase, que se 

denomina Coleta de dados, mas pode ser chamada, Histórico de Enfermagem, e na segunda 

fase também chamada Diagnóstico de Enfermagem. A terceira fase passa a chamar-se 

Planejamento, a quarta, Implementação, a quinta e a sexta fase, condensam-se na Avaliação. 

 

 

3.2 Aplicação da Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta no HULW/UFPB 

 

O paciente cirúrgico hospitalizado é o foco da Enfermagem, que terá seus dados 

coletados e a Clínica Cirúrgica o ambiente deste estudo. A Teoria das Necessidades Humanas 

Básicas de Horta possui o Processo de Enfermagem em seis etapas, neste estudo, serão 

utilizadas as cinco fases do Processo de Enfermagem determinadas pelo Conselho Federal de 

Enfermagem na Resolução 358/2009 para a realização dos estudos de caso. Foi feita a coleta 

de dados do cliente utilizando o histórico de enfermagem construído e utilizado na unidade da 

Clínica Cirúrgica que é fundamentado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de 
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Horta, com a identificação das necessidades humanas básicas afetadas e, na segunda fase a 

determinação dos diagnósticos de enfermagem de acordo com a CIPE®, por meio do 

raciocínio diagnóstico, descrito a seguir no método. As necessidades humanas básicas 

afetadas caracterizam os Problemas de Enfermagem que merecem atenção e devem ser 

trabalhados para promover a recuperação do cliente e, consequentemente, devolver sua 

capacidade de autocuidado.   

É importante salientar que as necessidades humanas básicas sofreram algumas 

adequações em determinados aspectos, levando em consideração o trabalho realizado por 

Garcia e Cubas (2012). A necessidade humana básica incluída nas necessidades 

psicobiológicas – Percepção dos órgãos dos sentidos – passou a ser intitulada Necessidade de 

Sensopercepção, e os diagnósticos de enfermagem que fazem parte da realidade da clínica 

cirúrgica e da nomenclatura construída para a mesma e estavam incluídos na necessidade 

psicobiológica – Regulação imunológica – estão na Necessidade de Segurança Física e do 

Meio ambiente. A necessidade – Atividade física, mecânica corporal, motilidade e locomoção 

– passou a ser intitulada Necessidade de Atividade física, a necessidade – Cuidado corporal – 

passou a ser intitulada Cuidado corporal e ambiental e a necessidade Integridade física e 

cutâneo mucosa passou a ser Integridade física. 

Identificados os diagnósticos de enfermagem foi feito o planejamento da assistência, 

onde foram determinados os resultados esperados e as intervenções de enfermagem que se 

julgaram adequadas para responder as necessidades e obter os resultados esperados. Então, 

foram implementadas as intervenções de enfermagem elencadas de maneira a buscar uma 

resposta positiva para esse cliente. Foi avaliada a assistência prestada por meio desse 

planejamento realizado. Essas fases podem ocorrer simultaneamente, como por exemplo, no 

primeiro contato, caso identificados os diagnósticos de enfermagem, as intervenções podem 

ser implementadas, de acordo com a necessidade.  
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4 MÉTODO 

 

 

Esta pesquisa é um subprojeto da pesquisa “Validação da nomenclatura de 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para as unidades clínicas do hospital 

universitário da UFPB”, que vem sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da UFPB, e foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba, a qual recebeu 

o CAAE 43249415.0.0000.5183 (ANEXO A). Ressalta-se que a mesma obedeceu aos 

aspectos éticos preconizados pela Resolução nº 466/2012, a qual apresenta as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012), e pela 

Resolução COFEN nº 311/2007 (COFEN, 2007). 

Antecedendo a realização deste estudo, os enfermeiros especialistas e os pacientes 

participantes foram esclarecidos e estavam cientes sobre a pesquisa, seus objetivos, métodos, 

benefícios previstos, potenciais riscos, que são mínimos relacionados à privacidade e algum 

constrangimento, e o incômodo que esta pudesse acarretar, conforme determina a Resolução 

466/2012.  Foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os 

profissionais especialistas (APÊNDICE A) e para os clientes (APÊNDICE B), respeitando o 

sigilo, a sua voluntariedade em participar ou não do estudo, e de desistir em qualquer 

momento da investigação, sem que lhes acarretasse prejuízo ou constrangimento.  

 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo metodológico com abordagem integrada quantitativa e 

qualitativa, onde foi realizada a validação de conteúdo e validação clínica dos enunciados de 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para a clínica cirúrgica do 

HULW/UFPB. A pesquisa metodológica tem como cerne a investigação dos métodos de 

obtenção e organização de dados e condução de pesquisas rigorosas, tratando do 

desenvolvimento, da validação e avaliação de ferramentas e métodos de pesquisa (POLIT; 

BECK, 2011).  
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4.2 Local do estudo  

 

A Clínica Cirúrgica do HULW tem como clientela, pacientes que irão realizar ou já 

realizaram cirurgias curativas, paliativas ou corretivas, e aqueles que necessitam de 

tratamento para as complicações agudas ou crônicas provenientes desses procedimentos. É 

composta por 35 leitos apartamentos, 15 enfermeiros e 36 profissionais de nível médio, 

técnicos e auxiliares de enfermagem. 

Mensalmente, atende uma média de 400 cirurgias que contemplam as seguintes 

especialidades: cabeça e pescoço, plásticas reconstrutoras e corretivas, ginecológicas, 

mastológicas, otorrinolaringológicas, fissuras buco-maxilo-facial, torácica, gastrintestinais, 

proctológicas, urológicas, gastroplastias redutoras (bariátricas) e cirurgias oncológicas. Os 

pacientes são atendidos nos níveis pré e pós-operatórios imediatos ou mediatos, podendo ser 

provenientes de sua residência (cirurgias eletivas), do Bloco Cirúrgico (pós-operatório), de 

outros setores do hospital ou de outros hospitais, conforme necessidade.  

A inquietação e insatisfação dos profissionais de enfermagem diante da prática 

assistencial no HULW/UFPB iniciaram em 1981, com reuniões e reflexões que culminaram 

no consenso de que era necessário estabelecer novas diretrizes que norteariam as ações 

assistenciais e vislumbrando-se o processo de enfermagem, a ferramenta que promoveria esse 

aperfeiçoamento e resultaria nos objetivos pretendidos. Esse processo de mudança iniciou-se 

na clínica médica do hospital. Foram realizadas reuniões para discutir sobre o Processo de 

Enfermagem e a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que obtiveram 

avanços com a operacionalização do primeiro instrumento voltado para o planejamento da 

assistência de enfermagem, a coleta de dados, após ser instituída a prática de realizar a 

avaliação das atividades desenvolvidas. Houve limitações no percurso que diminuíram o 

ritmo das atividades. E em 1993 foram retomadas, com os profissionais da UTI onde 

iniciaram o trabalho para implementação do Processo de Enfermagem. A partir dessa 

iniciativa, docentes do Curso de Enfermagem da UFPB também se inseriram nesse processo, 

culminando em 1998 com a implementação do Processo de Enfermagem em todas as suas 

etapas na Clínica Médica e UTI, e início nas demais clínicas, por meio do Projeto de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem/HULW (NÓBREGA et al., 2011). 

Atualmente, a equipe de enfermagem da clínica cirúrgica atua norteada pelo Processo 

de Enfermagem, estando voltada para atender às necessidades humanas básicas afetadas da 
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clientela, procurando garantir uma assistência individualizada, eficiente e de qualidade, 

orientada pelos princípios éticos das ações da clínica (NÓBREGA et al., 2011). 

 

 

4.3 Etapas de desenvolvimento da pesquisa 

 

Para a sua realização o estudo foi dividido em duas etapas: 1ª – Validação de conteúdo 

– mapeamento cruzado e definições operacionais dos conceitos de diagnósticos de 

enfermagem e a 2ª - Validação clínica dos conceitos de diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem, conforme descrito a seguir. 

 

 

4.3.1 Validação de conteúdo 

 

Trata-se de um estudo documental, cujo objetivo foi realizar o mapeamento cruzado 

dos diagnósticos de enfermagem da nomenclatura com os constantes na CIPE® 2015 e a 

construção e validação das definições operacionais dos diagnósticos de enfermagem contidos 

na Nomenclatura de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para clientes 

hospitalizados no HULW/UFPB para a Clínica Cirúrgica, que foram classificadas de acordo 

com as Necessidades Humanas Básicas de Horta. 

 

 

4.3.1.1 Mapeamento cruzado 

 

Foi realizado o mapeamento cruzado dos conceitos diagnósticos de enfermagem 

presentes na nomenclatura de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para 

clientes da clínica cirúrgica do HULW com os conceitos diagnósticos presentes na CIPE® 

2015. Foram construídas duas planilhas no Excel for Windows contendo a lista de conceitos 

diagnósticos de enfermagem da nomenclatura, que compreendem 67 conceitos, e os conceitos 
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diagnósticos de enfermagem da CIPE® 2015, que compreendem 805 conceitos. Em seguida, 

foi criado um banco de dados no Access for Windows, onde foi realizado o cruzamento das 

planilhas. Foi realizada a normalização dos conceitos presentes na nomenclatura com os 

conceitos da CIPE® 2015 em relação à grafia como: presença de vírgula e em relação às 

repetições. Os conceitos considerados não constantes foram analisados em relação à 

similaridade, abrangência, restrição e não concordância (LEAL, 2006). Foram considerados 

similares aos da CIPE® 2015 aqueles conceitos que não apresentaram concordância da grafia, 

porém com significado igual; foram considerados mais abrangentes que os da CIPE® 2015 

aqueles conceitos que tem significado maior; foram considerados mais restritos que os da 

CIPE® 2015 aqueles que têm o significado mais limitado; e, por fim, foram considerados sem 

concordância os que não estavam presentes na CIPE® 2015. 

 

 

4.3.1.2 Construção e validação das definições operacionais dos conceitos diagnósticos de 

enfermagem 

 

Para a fase de construção de definição operacional dos enunciados de diagnósticos de 

enfermagem, foram utilizadas as etapas de construção de definições operacionais apresentadas 

por Waltz, Strickland e Lenz (2010): 1) desenvolvimento de uma definição preliminar; 2) 

revisão da literatura; 3) mapeamento do significado do conceito; e 4) afirmação da definição 

operacional. 

A fase de definição preliminar é frequentemente útil para iniciar o desenvolvimento da 

definição teórica, incluindo ideias chaves e sinônimos. As fontes da definição podem ser a 

observação, a experiência clínica e ou a literatura. Adicionalmente esta etapa é útil também 

para indicar o objetivo para o qual o conceito está sendo definido e operacionalizado. 

Possíveis objetivos incluem teste teórico particular, conduzindo pesquisa para descrever o 

fenômeno enfermagem, desenvolver e testar instrumentos para coleta de dados dos pacientes, 

documentar os resultados das intervenções de enfermagem, ou identificar a definição de 

características de diagnósticos de enfermagem (WALTZ; STRICKLAND; LENZ, 2010). 

A definição preliminar foi feita inicialmente com a busca nos trabalhos desenvolvidos 

no âmbito da Clínica Cirúrgica, que apresentaram os enunciados de diagnósticos e suas 

respectivas definições, além de agregar elementos de outras fontes como a NANDA-I. Para os 
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enunciados que ainda não tinham definições, as mesmas foram desenvolvidas tendo como 

base a literatura da Enfermagem, as observações clínicas, a experiência das pesquisadoras ou 

onde pudessem ser encontradas e sintetizadas. 

A etapa de revisão da literatura incluiu consulta a livros-texto, dicionários e artigos da 

área da Enfermagem e da Saúde. Waltz, Strickland e Lenz (2010) recomendam que seja feita 

uma extensa revisão da literatura a fim de dar suporte ou validar a seleção de resultados dos 

atributos definidores dos conceitos. 

 

Figura 3 – Mapa conceitual com as etapas da construção das definições operacionais com 

base nas etapas de Waltz, Strockland e Lenz (2010) 

 

 

Diversos pontos devem ser considerados com atenção na revisão da literatura de 

acordo com Waltz, Strickland e Lenz (2010): 1) Dada a coincidência entre disciplinas 

científicas no uso de um determinado conceito, a revisão foi incluída, mas não deve ser 

limitada para a revisão da literatura em enfermagem. Frequentemente, a literatura relatada nas 

disciplinas é útil na definição do conceito, e algumas vezes da literatura que pode contribuir 
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para o desenvolvimento do conceito e definição que, de fato, parece indistinta. A informação 

publicada na literatura de outras disciplinas deve ser interpretada com cuidado, reconhecendo 

possíveis limitações na capacidade de uma informação para entender o que está escrito. 2) A 

escolha da revisão de literatura deve ser guiada pelo objetivo que o conceito está sendo 

desenvolvido e mensurado, a unidade de análise para a qual ele é aplicado (ex. indivíduo, 

grupo, família, comunidade, sociedade), e estrutura conceitual ou teórica que está sendo 

usada. O espaço de tempo da revisão não deve ser excessivamente limitado no âmbito da área, 

a escolha da literatura não deve ser feita ao acaso nem de modo tangencial. 3) A revisão deve 

incluir, mas não ser limitada a publicações recentes. Frequentemente é traçada uma evolução 

histórica do conceito, tal como estresse, a literatura revela importante progresso do que tem 

sido feito na sua reformulação ou adicionando novas dimensões para o significado do 

conceito.  

Waltz, Strickland e Lenz (2010) apontam um número de técnicas que podem ser 

usadas para ajudar na construção da definição operacional, das quais foram utilizadas: a) listar 

todas as definições do conceito; e b) listar os sinônimos e suas definições, que são usados para 

diferenciar conceitos e identificar diferenças de significados. 

Para a etapa do mapeamento do significado do conceito, listaram-se todos os traços 

semânticos identificados como potencialmente relevantes, ou seja, os atributos críticos do 

conceito e suas características específicas. O mapeamento é essencialmente um instrumento 

que organiza o significado do conceito usando uma estrutura e ajuda a identificar os 

elementos críticos, que devem ser incluídos na definição (WALTZ; STRICKLAND; LENZ, 

2010). 

Foi realizado o processo de construção da definição teórica por meio do mapeamento 

conceitual, envolvendo o processo que é essencialmente o inverso da análise do conceito. 

Enquanto a análise do conceito envolve a ruptura do conceito dentro dos elementos 

componentes, a definição teórica representa uma integração e síntese desses elementos dentro 

do significado como um todo. Foram elaboradas as definições operacionais para os 

enunciados de diagnóstico de enfermagem, que representaram o conceito na literatura e na 

realidade da prática profissional na Clínica Cirúrgica do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba. 

Para a fase de validação por grupo de especialista das definições construídas, todas as 

definições dos diagnósticos de enfermagem foram submetidas a um processo de validação de 

conteúdo, por grupo de especialistas da Instituição, constituído por enfermeiras assistenciais 
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que atuam ou atuaram na clínica cirúrgica do HULW/UFPB e docentes do Departamento de 

Enfermagem Clínica (DENC) da UFPB, que atuam na referida clínica, e que concordaram em 

participar do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 

A). Este grupo foi selecionado com base nos seguintes critérios: ter experiência na área, seja 

assistencial ou em ensino; ser especialista, mestre ou doutor; estar atuando ou já ter atuado na 

clínica cirúrgica do HULW. Para isto foi desenvolvido um instrumento (APÊNDICE C), em 

que se solicitou a colaboração dos peritos no sentido de apontarem se as definições 

construídas confirmavam o significado desses termos na prática profissional e os indicadores 

empíricos levavam a identificação do diagnóstico. Em caso de discordância das definições, 

solicitou-se que fossem apresentadas sugestões para sua adequação à realidade da prática de 

enfermagem na clínica cirúrgica do HULW/UFPB. Considerou-se uma definição validada 

quando alcançou a porcentagem de concordância (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). O cálculo 

é feito de acordo com a fórmula: 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑â𝑛𝑐𝑖𝑎 =  

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑟𝑎𝑚

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒
 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

 𝑥 100 

 

De acordo com a literatura, para este método de cálculo de concordância deve ser 

considerada uma taxa de 90% de concordância (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). No presente 

estudo, devido ao número de avaliadores, o valor de porcentagem de concordância anterior a 

100% é 87,5%. Portanto, foi considerada validada a definição que obteve sete dos oito 

avaliadores, ou seja, 87,5% ou mais de concordância. As demais sofreram as alterações 

sugeridas pelos avaliadores no instrumento. 

 

 

4.3.2 Validação clínica dos conceitos diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem 

 

Conforme as orientações metodológicas do CIE, os conceitos de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem foram validados clinicamente por meio da 

realização de estudos de caso clínicos na respectiva área de atuação. Os mesmos foram 
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realizados pela pesquisadora, utilizando o Processo de Enfermagem nas seguintes fases: 

histórico, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação, tendo como 

fundamentação teórica o modelo conceitual das Necessidades Humanas Básicas de Horta. 

Antecedendo a realização dos estudos clínicos, foi necessário solicitar aos pacientes ou 

aos seus responsáveis legais a autorização para participar da pesquisa, com a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B). 

Na etapa do histórico de enfermagem, empregou-se o instrumento já elaborado e em 

utilização na Clínica Cirúrgica (ANEXO B), o qual é fundamentado na Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas de Horta, para realizar a coleta de dados e identificar os 

diagnósticos de enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem foram denominados a partir dos 

conceitos construídos e validados para pacientes hospitalizados na unidade, que constam na 

Nomenclatura de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem do HULW/UFPB 

(ANEXO C). Para identificar os diagnósticos de enfermagem, foi utilizado o raciocínio 

diagnóstico (GORDON, 1994), que envolve três etapas: coleta de informações, análise e 

interpretações dessas informações e a denominação dos diagnósticos. Caso fosse identificada 

uma nova situação para a qual ainda não existe um enunciado de diagnóstico construído, foi 

utilizada a CIPE® 2015 e as diretrizes do CIE para a construção de diagnóstico de 

enfermagem, ou seja, incluído obrigatoriamente, um termo do eixo Foco e um termo do eixo 

Julgamento; incluindo termos adicionais, conforme a necessidade, dos eixos Foco, 

Julgamento, Cliente, Localização e Tempo. Assim como, os achados clínicos identificados 

durante a coleta de dados, foram considerados, também, um diagnóstico de enfermagem (ISO, 

2014). 

Após a identificação dos diagnósticos de enfermagem, foram determinados os 

resultados esperados e as intervenções de enfermagem, com base nos conceitos construídos e 

validados para a Clínica Cirúrgica. No caso de ser identificada uma nova situação para a qual 

ainda não existe um enunciado de resultado de enfermagem, foram utilizadas as mesmas 

diretrizes apontadas pelo CIE para a construção de um diagnóstico de enfermagem, tendo em 

vista que se utilizam os mesmos eixos da CIPE® 2015 - foco e julgamento ou achado clínico - 

na sua construção, e o que determina a diferença entre os mesmos é a avaliação do enfermeiro 

sobre se é uma decisão a respeito do estado do cliente, problemas e/ou necessidades 

(diagnóstico) ou se é a resposta emitida depois da implementação das intervenções 

(resultado). 

No caso de ser identificada uma nova situação para a qual ainda não existe um 
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enunciado de intervenção de enfermagem construído, seguiram-se as recomendações de 

utilizar a CIPE® 2015 e as diretrizes do CIE para a sua construção, ou seja, incluir, 

obrigatoriamente, um termo do eixo Ação e um termo Alvo, considerados como termos de 

qualquer um dos eixos, com exceção do eixo Julgamento; incluir termos adicionais, conforme 

a necessidade, dos eixos Ação, Cliente, Foco, Localização, Meios e Tempo. As intervenções 

foram implementadas, e os resultados avaliados durante todo o desenvolvimento do estudo 

clínico. 

 Os resultados dos estudos de casos foram apresentados individualmente em apêndice 

(APÊNDICE D) e analisados como caso coletivo enfatizando os conceitos de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem, identificados nos pacientes hospitalizados na 

Clínica Cirúrgica do HULW/UFPB com maior frequência. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Validação de conteúdo 

 

5.1.1 Mapeamento cruzado 

 

Foi realizado o mapeamento cruzado, que consiste em uma técnica utilizada para a 

comparação de dados que não estão padronizados para buscar a similaridade e validação em 

diversas perspectivas (LUCENA; BARROS, 2005), das planilhas construídas no Excel for 

Windows e adicionadas no Access for Windows para a nomenclatura de diagnósticos de 

enfermagem para clínica cirúrgica e para a CIPE® 2015 obteve-se 19 conceitos constantes e 

48 não constantes.  

Os 19 conceitos constantes foram: Aceitação do Estado de Saúde; Agitação; 

Ansiedade; Baixa Autoestima, Situacional; Comunicação, Prejudicada; Confusão; 

Constipação; Dispneia; Dor; Dor, Aguda; Dor, Crônica; Fadiga; Integridade da Pele, 

Prejudicada; Medo; Náusea; Perfusão Tissular, Ineficaz; Risco de Infecção; Risco de Úlcera 

por Pressão e Vômito. 

Os 48 conceitos não constantes foram analisados em relação à similaridade, 

abrangência, restrição e não concordância em relação à CIPE® 2015. Nove conceitos foram 

considerados similares, quatro mais abrangentes, nove mais restritos e vinte e seis conceitos 

foram considerados não concordantes. A classificação encontra-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Classificação dos conceitos diagnósticos da nomenclatura para a clínica cirúrgica 

em constantes, e os não constantes, que foram classificados em similar, mais abrangente, mais 

restrito e não concordante em relação à CIPE® 2015. João Pessoa, 2016 

Diagnósticos de enfermagem da 

clínica cirúrgica 

Diagnósticos de enfermagem da 

CIPE® 2015 
Classificação 

Aceitação do estado de saúde Aceitação do Estado de Saúde Constante 

Agitação Agitação Constante 

Angústia - Não concordante 

Angústia devido à impotência - Não concordante 

Ansiedade Ansiedade Constante 

Apetite prejudicado Falta de apetite Mais abrangente 

Audição diminuída Audição, Prejudicada Mais restrito 
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Autoimagem alterada Autoimagem, Negativa Mais abrangente 

Baixa autoestima, situacional Baixa autoestima, situacional Constante 

Bem-estar espiritual prejudicado Condição espiritual, Prejudicada Mais abrangente 

Bem-estar prejudicado - Não concordante 

Capacidade de autocuidado 

prejudicada 
Déficit de Autocuidado Mais restrito 

Comunicação, Prejudicada Comunicação, Prejudicada Constante 

Confusão Confusão Constante 

Constipação Constipação Constante 

Crenças culturais conflitantes Crença Cultural, Conflituosa Similar 

Deambulação prejudicada Marcha (Caminhada), Prejudicada Similar 

Débito cardíaco aumentado Débito Cardíaco, Prejudicado Mais restrito 

Débito cardíaco diminuído Débito Cardíaco, Prejudicado Mais restrito 

Dispneia Dispneia Constante 

Dor Dor Constante 

Dor, Aguda Dor, Aguda Constante 

Dor, Crônica Dor, Crônica Constante 

Dor na ferida cirúrgica - Não concordante 

Edema (especificar o grau e a 

localização) 

- Não concordante 

Eliminação intestinal prejudicada - Não concordante 

Eliminação urinária aumentada - Não concordante 

Emagrecimento - Não concordante 

Estado de sonolência Sonolência Similar 

Fadiga Fadiga Constante 

Falta de conhecimento sobre a cirurgia - Não concordante 

Falta de conhecimento sobre o 

autocuidado com a ferida cirúrgica 

- Não concordante 

Ferida cirúrgica infectada - Não concordante 

Ferida cirúrgica limpa Ferida Cirúrgica Mais restrito 

Higiene corporal prejudicada - Não concordante 

Ingestão de alimentos diminuída Ingestão de Alimentos, Insuficiente 

(ou Deficitária) 

Similar 

Ingestão de líquidos diminuída Ingestão de Líquidos, Prejudicada Mais restrito 

Integridade da Pele, Prejudicada Integridade da Pele, Prejudicada Constante 

Medo Medo Constante 

Mobilidade no leito prejudicada Mobilidade na Cama, Prejudicada Similar 

Náusea Náusea Constante 

Necrose - Não concordante 

Orientação no tempo e no espaço 

prejudicada 
Desorientação Similar 

Padrão respiratório prejudicado - Não concordante 

Pele, Seca - Não concordante 

Perfusão Tissular, Ineficaz Perfusão Tissular, Ineficaz Constante 

Peso corporal excessivo Sobrepeso Similar 

Pressão sanguínea diminuída Pressão Arterial, Alterada Mais restrito 

Pressão sanguínea elevada Pressão Arterial, Alterada Mais restrito 

Prurido (especificar a localização) - Não concordante 

Recuperação do estado de saúde 

esperado 

- Não concordante 

Relação sexual prejudicada - Não concordante 

Risco de crise familiar - Não concordante 

Risco de Infecção Risco de Infecção Constante 
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Risco de sangramento - Não concordante 

Risco de Úlcera por Pressão Risco de Úlcera por Pressão Constante 

Risco de volume de líquidos 

aumentado 

- Não concordante 

Sangramento - Não concordante 

Sono e repouso prejudicados Sono, Prejudicado Mais abrangente 

Temperatura corporal aumentada 

(Hipertermia) 
Hipertermia Similar 

Temperatura corporal diminuída 

(Hipotermia) 
Hipotermia Similar 

Tosse produtiva - Não concordante 

Tosse seca - Não concordante 

Visão diminuída Visão, Prejudicada Mais restrito 

Volume de líquidos aumentado - Não concordante 

Volume de líquidos diminuído - Não concordante 

Vômito Vômito Constante 

 

Os conceitos diagnósticos Débito cardíaco aumentado e Débito cardíaco diminuído, 

Pressão sanguínea elevada e Pressão sanguínea diminuída, foram normalizados de acordo 

com a CIPE® 2015, passando a ser considerado um conceito: Débito Cardíaco, Prejudicado e 

Pressão Arterial, Alterada.  

Alguns dos conceitos classificados como não concordantes em relação à CIPE® 2015 

foram normalizados de acordo com os termos presentes no eixo Foco da CIPE® 2015, a saber: 

Angústia (especificar o grau) – Angústia; Edema (especificar o grau e localização) – Edema; 

Prurido (especificar o grau) – Prurido; Risco de volume de líquidos aumentado – Risco de 

volume de líquidos, prejudicado; Volume de líquidos aumentado e Volume de líquidos 

diminuído – Volume de líquidos, prejudicado. 

 

 

5.1.2 Construção e validação das definições operacionais dos conceitos diagnósticos de 

enfermagem 

 

Concluído o mapeamento cruzado foram elaboradas as definições operacionais dos 

diagnósticos/resultados de enfermagem. A definição operacional parte da perspectiva de ser 

operacional, ou seja, em termos de operações concretas, deve ser o mais abrangente possível, 

abrangendo o espaço semântico do conceito ou constructo (PASQUALI, 2010). 

Nesta ocasião não foram utilizados os conceitos diagnósticos de enfermagem 
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normalizados com a CIPE® 2015 em virtude da realização da validação da nomenclatura para 

o uso na prática como ela foi construída, considerando que de acordo com a normalização, 

alguns diagnósticos presentes na nomenclatura não estão como conceitos diagnósticos na 

CIPE® 2015, dessa forma, o produto do mapeamento será utilizado como forma de aprimorar 

a nomenclatura posteriormente. 

Foi construído um instrumento (APÊNDICE C), contendo os 67 diagnósticos de 

enfermagem da nomenclatura e suas respectivas definições operacionais, e enviado a dez 

avaliadores, que foram selecionados de acordo com os critérios mencionados no método.  

Devido à escassez de profissionais com foco exclusivo para avaliar o trabalho, foram 

poucos avaliadores, constatando que atualmente estão trabalhando na clínica cirúrgica 

enfermeiros contratados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), atuando 

há menos de um ano no setor. Devido a essa condição, foram selecionados profissionais que 

continuam trabalhando no HULW em outros setores. Dois avaliadores não devolverem o 

instrumento, resultando em uma amostra de oito avaliadores, sendo todos do sexo feminino. 

As avaliadoras foram caracterizadas de acordo com os itens: faixa etária, nível de educação 

em enfermagem, anos de experiência profissional e posição na enfermagem, conforme tabela 

a seguir.  

 

Tabela 1 - Caracterização dos avaliadores em relação a: faixa etária, nível de educação em 

enfermagem, anos de experiência profissional e posição na enfermagem. João Pessoa, 2016 

FAIXA ETÁRIA F % 
NÍVEL DE EDUCAÇÃO 

EM ENFERMAGEM 
F % 

De 31 a 40 anos 2 25,0 Especialista 5 62,5 

De 41 a 50 anos 5 62,5 Mestre 1 12,5 

Mais de 51 anos 1 12,5 Doutor 2 25,0 

ANOS DE EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 
F % 

POSIÇÃO NA 

ENFERMAGEM 
F % 

De 6 a 10 anos 2 25,0 Enfermeiro assistencial 6 75,0 

De 11 a 15 anos 1 12,5 Enfermeiro docente 1 12,5 

De 21 a 25 anos 4 50,0 
Enfermeiro assistencial e 

docente 
1 12,5 

Mais de 25 anos 1 12,5  

 

Os dados foram coletados em novembro e dezembro de 2016. Participaram dessa 

etapa oito enfermeiras, sendo seis que atuam ou atuaram na assistência na clínica cirúrgica e 

duas docentes da área de clínica cirúrgica, sendo que uma atua na assistência hospitalar no 
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HULW/UFPB. Todas assinaram o Termo de Consentimento Livre e esclarecido (APÊNDICE 

A). Para a validação das definições operacionais, foi utilizada a porcentagem de concordância 

entre os avaliadores. A síntese da concordância e não concordância das definições está 

presente no Quadro 3. 

Quadro 3 – Concordância das avaliadoras em relação à definição operacional de cada 

diagnóstico de enfermagem para a clínica cirúrgica e a porcentagem. João Pessoa, 2016 

Diagnóstico de Enfermagem INSTRUMENTOS  

 1 2 3 4 5 6 7 8 IC 

Necessidade Psicobiológica – Oxigenação 

Dispneia C C C NC NC C NC C 62,5 

Respiração prejudicada C C C C C C C C 100,0 

Tosse produtiva C C C NC C C NC C 75,0 

Tosse seca C C C C C C NC C 87,5 

Necessidade Psicobiológica – Hidratação 

Edema (especificar o grau e a 

localização) 

C C C NC C C NC C 75,0 

Ingestão de líquidos diminuída C NC C C NC C NC C 62,5 

Risco de volume de líquidos aumentado C C C C NC C NC C 75,0 

Volume de líquidos aumentado C C C C C C C C 100,0 

Volume de líquidos diminuído C C C C NC C C C 87,5 

Necessidade Psicobiológica – Nutrição 

Apetite prejudicado C C C C NC C NC NC 62,5 

Emagrecimento C C C NC C C NC NC 62,5 

Ingestão de alimentos diminuída C C C C NC C NC C 75,0 

Peso corporal excessivo C C C C C C C C 100,0 

Necessidade Psicobiológica – Eliminação 

Constipação C C C C C C C C 100,0 

Eliminação intestinal prejudicada C C C C C C C C 100,0 

Eliminação urinária aumentada C C C C C C C C 100,0 

Náusea C C C C C C C C 100,0 

Vômito C C C C C C C C 100,0 

Necessidade Psicobiológica – Sono e repouso 

Estado de sonolência C C C C C C C C 100,0 

Sono e repouso prejudicados C C C C C C C C 100,0 

Necessidade Psicobiológica – Atividade física 

Deambulação prejudicada C C C NC C C NC C 75,0 

Fadiga C C C C C C C C 100,0 

Mobilidade no leito prejudicada C C C NC NC C NC C 62,5 

Necessidade Psicobiológica – Sexualidade e reprodução 

Relação sexual prejudicada C C C C NC C NC C 75,0 

Necessidade Psicobiológica – Cuidado corporal e ambiental 

Capacidade de autocuidado prejudicada C C C C C C C C 100,0 

Higiene corporal prejudicada C C C C C C NC C 87,5 

Necessidade Psicobiológica – Integridade física 

Ferida cirúrgica infectada  C C C C NC C NC NC 62,5 

Ferida cirúrgica limpa  C C C C C C NC C 87,5 

Integridade da pele prejudicada C C C C C C NC C 87,5 

Necrose  C C C C C C NC C 87,5 

Pele seca  C C C C C C C C 100,0 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 IC 

Prurido (especificar a localização)  C C C NC C C NC C 75,0 

Risco de úlcera por pressão  C C C NC C C NC C 75,0 

Necessidade Psicobiológica – Regulação térmica 

Temperatura corporal aumentada 

(Hipertermia)  

C C C C C C NC NC 75,0 

Temperatura corporal diminuída 

(Hipotermia)  

C C C C C C C C 100,0 

Necessidade Psicobiológica – Regulação vascular 

Débito cardíaco aumentado C NC C NC C C C C 75,0 

Débito cardíaco diminuído C C C NC C C C C 87,5 

Perfusão tissular ineficaz C C C C C C C C 100,0 

Pressão sanguínea diminuída  C C C NC C C C NC 75,0 

Pressão sanguínea elevada  C C C NC C C C NC 75,0 

Risco de sangramento C C C NC NC C C C 75,0 

Sangramento C C C C C C C C 100,0 

Necessidade Psicobiológica – Regulação neurológica 

Confusão C C C C C C C C 100,0 

Necessidade Psicobiológica – Segurança física e do meio ambiente 

Risco de infecção C C C C C C NC C 87,5 

Necessidade Psicobiológica – Sensopercepção 

Audição diminuída  C C C C C C NC C 87,5 

Dor (especificar a intensidade)  C C C C C C C C 100,0 

Dor aguda C C C NC C C NC C 75,0 

Dor crônica C C C NC C C NC C 75,0 

Dor na ferida cirúrgica  C C C C C C C C 100,0 

Visão diminuída  C C C C C C C C 100,0 

Necessidade Psicobiológica – Terapêutica e de prevenção 

Recuperação do estado de saúde 

esperado 

C C C C C C C C 100,0 

Necessidade Psicossocial – Segurança emocional 

Agitação (especificar o grau)  C C C C C C C C 100,0 

Angústia (especificar o grau) C C C C C C C C 100,0 

Angústia devido à impotência C C C C C C C C 100,0 

Ansiedade (especificar o grau) C C C C C C NC C 87,5 

Medo C C C C C C NC C 87,5 

Necessidade Psicossocial – Amor e aceitação 

Aceitação do estado de saúde C C C C C C C C 100,0 

Bem-estar prejudicado  C C C C C C C C 100,0 

Necessidade Psicossocial – Liberdade e participação 

Risco de crise familiar C C C C C C C C 100,0 

Necessidade Psicossocial – Comunicação 

Comunicação prejudicada C C C C C C NC C 87,5 

Necessidade Psicossocial – Educação para a saúde e aprendizagem 

Falta de conhecimento sobre a cirurgia C C C C C C C C 100,0 

Falta de conhecimento sobre o 

autocuidado com a ferida cirúrgica 

C C C C C C NC C 87,5 

Necessidade Psicossocial – Orientação no tempo e no espaço/sensopercepção 

Orientação no tempo e no espaço 

prejudicada 

C C C C C C C C 100,0 

Necessidade Psicossocial – Autoestima, autoconfiança, autorrespeito 

Autoimagem alterada C C C C C C C C 100,0 



47 

 

 

Diagnóstico de Enfermagem INSTRUMENTOS  

 1 2 3 4 5 6 7 8 IC 

Baixa autoestima situacional C C C C C C C C 100,0 

Necessidade Psicoespiritual – Religiosidade e espiritualidade 

Bem-estar espiritual prejudicado C C C C C C C C 100,0 

Crenças culturais conflitantes C C C C C C C C 100,0 

Legenda: C – concordou; NC – não concordou. 

 

Dos 67 diagnósticos de enfermagem presentes na nomenclatura para a clínica 

cirúrgica, as definições operacionais de 46 (68,7%) foram validadas e de 21 (31,3%) não 

foram validadas. As definições que não foram validadas apresentaram sugestões de 

modificações, a saber: acréscimo de indicadores e/ou retirada de indicadores empíricos 

utilizados na construção das definições. Todas as sugestões foram acatadas, inclusive as feitas 

por apenas uma avaliadora e que não entrou na discordância, sendo julgadas de acordo com o 

entendimento das pesquisadoras. As definições finais dos diagnósticos de enfermagem estão 

presentes no quadro 4 a seguir. 



48 

 

 

Quadro 4 – Definições operacionais dos diagnósticos de enfermagem para os clientes hospitalizados na clínica cirúrgica com as sugestões dos 

avaliadores. João Pessoa, 2016 

Diagnósticos de Enfermagem Definição operacional 

Necessidade Psicobiológica – Oxigenação 

Dispneia (especificar o grau) 

Dificuldade de respirar com respiração curta, podendo estar associada à insuficiência de oxigênio no sangue circulante, 

sensação de desconforto, alteração da profundidade respiratória, aumento da frequência respiratória, utilização da 

musculatura acessória para respirar, sensação de opressão torácica, cansaço, fadiga, agitação, batimento das asas do 

nariz, dificuldade de realizar atividades normais, presença de ruídos adventícios como sibilos, estertores e roncos. 

Respiração prejudicada 

Comprometimento no processo contínuo de troca molecular de oxigênio e dióxido de carbono dos pulmões. Inspiração 

ou expiração que não proporciona ventilação adequada, caracterizada por pressão expiratória ou inspiratória diminuída, 

dispneia, bradipneia ou taquipneia, ortopneia, uso da musculatura acessória para respirar, alterações na profundidade 

respiratória e batimento de asa de nariz. 

Tosse produtiva 

Expulsão súbita do ar dos pulmões para as vias aéreas, após inspiração profunda e fechamento da glote, sendo um 

reflexo de proteção para limpar as vias aéreas, associado a alterações das mesmas, acompanhada de expectoração de 

secreção espessa ou não (da traqueia, brônquios e pulmões) dos brônquios ou pulmões; podendo ser aguda ou crônica, 

podendo apresentar alteração do padrão respiratório, roncos, cansaço, obstrução nasal, dificuldade de expectorar, 

episódio de vômitos por não expectorar, dificuldade de alimentação e ingestão hídrica, perda de apetite. 

Tosse seca 

Expulsão súbita do ar dos pulmões para as vias aéreas após inspiração profunda e fechamento da glote, sendo um 

reflexo de proteção para limpar as vias aéreas, associado à irritação das mesmas sem expectoração, dificuldade para 

respirar, alteração da voz. 

Necessidade Psicobiológica – Hidratação 

Edema (especificar o grau e a 

localização) 

Excesso de líquidos corporais em espaços tissulares com intumescimento do tecido, ocorrendo a retenção de líquido de 

forma localizada ou generalizada, aumento da permeabilidade capilar, aumento na pressão hidrostática menor pressão 

oncótica, com ou sem depressão cutânea/duro ou mole, ganho de peso, oligúria, diminuição da flexibilidade dos locais 

edemaciados, dor a palpação, aumento da circunferência abdominal. 

Ingestão de líquidos diminuída 
Estado pelo qual o indivíduo apresenta diminuição da ingestão de líquidos e eletrólitos de menos de 2.600 ml em média 

em adultos nas 24 horas. 

Risco de volume de líquidos 

aumentado 

Risco para aumento na soma de processos corporais e mecanismos homeostáticos envolvidos na regulação da retenção 

e eliminação de fluidos corporais tais como a quantidade e equilíbrio de água e eletrólitos nos compartimentos 

intracelulares do corpo. 

Volume de líquidos aumentado 
Retenção de líquidos isotônicos apresentando alteração na pressão sanguínea, no estado mental, no padrão respiratório, 

ansiedade, inquietação, azotemia, dispneia, ganho de peso em curto período, ingestão maior que eliminação, oligúria.  

Volume de líquidos diminuído Estado no qual o indivíduo apresenta diminuição do equilíbrio da ingestão e eliminação de líquidos e eletrólitos de 
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menos de 2.600 ml em média no adulto nas 24 horas, apresenta-se por alteração do turgor da pele, no estado mental, 

aumento da temperatura corporal, na concentração urinária e na frequência cardíaca; diminuição da pressão de pulso, 

da pressão sanguínea, do débito urinário, do enchimento venoso, do turgor da língua e do volume de pulso, fraqueza, 

mucosas secas, pele seca, perda súbita de peso e sede. 

Necessidade Psicobiológica – Nutrição 

Apetite prejudicado 

Estado no qual o indivíduo apresenta uma alteração na sensação de desejo de satisfazer necessidades 

corporais/orgânicas de ingerir alimentos em virtude da alteração nos hábitos de ingestão de alimentos, intolerância 

alimentar, apresentando apetite diminuído, alteração no tónus muscular, perda de peso. 

Emagrecimento 

Estado no qual o indivíduo apresenta diminuição do peso corporal por meio da mensuração da quantidade de massa 

corporal, com peso corporal 20% ou mais abaixo do ideal, proeminências ósseas salientes, mucosas pálidas, fraqueza, 

sons intestinais hiperativos, intolerância alimentar, ansiedade, episódio de aflição e medo, perda de apetite. 

Ingestão de alimentos diminuída 

Processo de ingerir nutrientes/alimentos para satisfazer às necessidades metabólicas, funcionamento normal e 

manutenção da vida, insatisfatório, podendo estar relacionado à alteração no paladar, diminuição de apetite, perda de 

peso, aversão ao alimento, cavidade bucal ferida, cólicas abdominais, diarreia, dor abdominal, fraqueza dos músculos 

necessários à deglutição e mastigação, mucosas pálidas, sons intestinais hiperativos e tônus muscular insuficiente. 

Peso corporal excessivo 

Situação de peso corporal elevado e massa corporal normalmente de mais de 10 a 20% acima do peso ideal, com 

aumento na proporção de células gordurosas, principalmente nas vísceras e nos tecidos subcutâneos, associado a 

excesso de ingestão de nutrientes e falta de exercício físico, apresentando acúmulo de gordura anormal ou excessiva 

para a idade, gênero e altura. 

Necessidade Psicobiológica – Eliminação 

Constipação 

Diminuição na frequência normal de evacuação/defecação, acompanhada por eliminação difícil ou incompleta de fezes 

e/ou eliminação de fezes excessivamente duras e secas, geralmente apresentando dor abdominal e à evacuação, massa 

abdominal no quadrante inferior esquerdo palpável, redução na frequência e volume das fezes, esforço para evacuar, 

ruídos intestinais hiperativos ou hipoativos, redução da motilidade gástrica, maciez à percussão abdominal e abdome 

distendido. 

Eliminação intestinal prejudicada 

Estado no qual o indivíduo apresenta movimento e evacuação comprometido por meio da defecação, habitualmente 

uma vez ao dia, de fezes moles e moldadas podendo apresentar dor abdominal, urgência para evacuar e ruídos 

intestinais hiperativos, atividade peristáltica diminuída, fezes ressecadas, distensão abdominal, esvaziamento gástrico 

diminuído e mudança na coloração das fezes (acolia/hipocolia) devido a algum problema no metabolismo da 

bilirrubina. 

Eliminação urinária aumentada 
Disfunção na eliminação de urina por meio da micção com aumento da frequência e volume associado à disfunção 

renal, nocturia, disúria, podendo apresentar incontinência e urgência urinária. 
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Náusea 

Sensação desagradável de enjoo com tendência/vontade para vomitar, vagamente relacionada com o epigástrio e 

abdome, agravada pelo sabor ou cheiro ou lembranças de episódios anteriores que reportam ao vômito, apresentando 

mal-estar. 

Vômito 
Expulsão forçada do conteúdo gástrico através da boca, precedido ou não de náuseas, acompanhado de mal-estar, perda 

do apetite, salivação excessiva, refluxo, podendo causar desequilíbrio eletrolítico e perda de líquidos corporais. 

Necessidades Psicobiológicas – Sono e repouso 

Estado de sonolência 

Estado intermediário entre o sono e a vigília, com sensação de indisposição e desânimo, apatia ou prostração, com 

incapacidade para responder aos estímulos e/ou aos movimentos normais acompanhado de irresistível tendência para 

dormir, estado depressivo e alterações no sono REM. 

Sono e repouso prejudicados 

Interrupções, limitadas pelo tempo, da quantidade e qualidade de sono e repouso, decorrentes de fatores internos, 

externos e ambientais, apresentando alteração no padrão de sono, estar em ambiente desfavorável, sensação de noite 

mal dormida, indisposição para as atividades cotidianas, pesadelos, despertar não intencional, dificuldade para iniciar o 

sono e não se sentir descansado. 

Necessidades Psicobiológicas - Atividade física, Mecânica corporal, Motilidade e Locomoção 

Deambulação prejudicada 

Limitação na independência com a capacidade de andar prejudicada em situações diversas como subir escadas e 

dificuldade para percorrer distâncias necessárias e de andar sobre superfícies irregulares, devido ao próprio 

procedimento cirúrgico e/ou presença de dispositivos invasivos, a uma alteração cognitiva, dor, equilíbrio prejudicado, 

força muscular insuficiente, medo de cair, obesidade, prejuízos musculoesqueléticos ou neuromusculares, ou visão 

prejudicada ou uso de medicamentos. 

Fadiga 

Sensação de exaustão e capacidade para trabalho físico e mental diminuída, prolongada e incapacitante, caracterizada 

por apatia, aumento da necessidade de descanso, concentração comprometida, aumento dos sintomas físicos, cansaço, 

bocejos frequentes, energia insuficiente, letargia, padrão do sono não restaurador e consequente sonolência. Ocorre 

devido a uma barreira ambiental (no sentido de ambiente desconhecido), condição fisiológica (anemia, doença 

específica), depressão, desnutrição, estressores e/ou privação do sono. 

Mobilidade no leito prejudicada Limitação de movimento independente de uma posição para outra no leito com risco de úlcera por pressão. 

Necessidades Psicobiológicas – Sexualidade 

Relação sexual prejudicada 
Diminuição ou ausência de libido e/ou excitação mútua e orgasmo prejudicado associado a processo orgânico ou 

fatores psicossociais, impotência sexual, patologia ou próprio procedimento cirúrgico. 

Necessidades Psicobiológicas - Cuidado Corporal 

Capacidade de autocuidado 

prejudicada 

Estado no qual o indivíduo apresenta comprometimento da capacidade de realizar as necessidades individuais de 

higiene e atividades da vida diária sozinho. 

Higiene corporal prejudicada Estado no qual o indivíduo apresenta incapacidade para realizar ou completar as atividades de higiene corporal por si 
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mesmo, manter um padrão contínuo de higiene, manter o corpo limpo e bem arrumado, sem odores corporais, limpar os 

ouvidos, nariz e áreas perineais, utilizando princípios para preservar e manter a limpeza. 

Necessidades Psicobiológicas - Integridade física e cutâneo mucosa 

Ferida cirúrgica infectada 

Incisão/sítio cirúrgico com presença de inflamação, infecção em que ocorre quebra de técnica asséptica, resultando em 

drenagem de soro e sangue e transbordamento de seu conteúdo, mostrando sinais de infecção com secreção purulenta 

ou inflamação aguda sem pus, tecido necrótico, corpos estranhos, diminuição do processo de cicatrização, causada por 

falha na assepsia.  

Ferida cirúrgica limpa 
Incisão/sítio cirúrgico limpo e isento de inflamação e infecção, em que não ocorre quebra de técnica asséptica, sendo 

eletiva e não traumática. 

Integridade da pele prejudicada 

Epiderme e/ou derme danificada devido a procedimentos invasivos, fatores mecânicos como forças de cisalhamento, 

pressão, imobilidade física, alterações no turgor da pele, circulação prejudicada, alteração na sensibilidade, umidade da 

pele, circulação prejudicada, prurido, eritema, lesões na pele e imunodeficiência. 

Necrose 

Morte do tecido decorrente de hipóxia associada à inflamação local, processo infeccioso, maligno ou lesão mecânica do 

tecido, sendo graduada em níveis de acordo com a severidade em associação à duração da falta de oxigenação do 

tecido, sendo caracterizada desde pele esbranquiçada e pálida, acompanhada de dor intensa devido à afecção dos nervos 

superficiais, até necrose azul e preta da pele, perda de sensibilidade e dor, devido a lesões nervosas, com alto risco para 

infecções da ferida, perda de tecido danificado e partes do corpo. 

Pele seca 

Epiderme dura, áspera e escamosa, desidratada, sem brilho, pele com sensação de estar repuxada, alteração no turgor da 

pele, pele esbranquiçada ao coçar, pouco úmida com risco de fissuras e rachaduras, sobretudo nas mãos, pés e 

proeminências ósseas, como cotovelos e joelhos. 

Prurido (especificar a localização) 

Estado no qual o indivíduo apresenta sensação de coceira desagradável, sensação cutânea, seguida de impulso para 

coçar a pele ou o couro cabeludo, irritante, geralmente, causada por processos alérgicos, ressecamento da pele, doença, 

reação medicamentosa ou liberação de toxinas, apresentando fissura na pele, coloração avermelhada na pele afetada e 

risco de lesões na pele. 

Risco de úlcera por pressão 

Condição em que a pessoa encontra-se em situação de imobilidade, estando na mesma posição por mais de duas horas, 

deficiência nutricional, umidade excessiva, edema, compressão tecidual, perfusão inadequada associada a doenças e/ou 

idade avançada, podendo haver solução de continuidade, perda de substância na pele ou nas mucosas como resultado 

da compressão tecidual e perfusão inadequada. 

Necessidades Psicobiológicas - Regulação Térmica 

Temperatura corporal aumentada 

(Hipertermia) 

Temperatura corporal elevada acima de 37,8ºC, caracterizada por pele avermelhada, seca e quente ao toque, 

vasodilatação periférica, taquicardia, taquipneia, sonolência, cefaleia, confusão mental, sudorese, postura anormal, 

letargia, podendo estar associada ao tipo de anestésico utilizado que pode gerar a hipertermia maligna. 
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Temperatura corporal diminuída 

(Hipotermia) 

Temperatura corporal abaixo de 35,5ºC, ocasionando frio, pele fria, seca e pálida, tremores, calafrios, preenchimento 

capilar lento, taquicardia, bradicardia, leito ungueal cianótico, hipertensão, piloereção associada à exposição 

prolongada ao frio, vasoconstrição periférica, hipóxia, aumento da taxa metabólica, redução no nível de glicose no 

sangue, agitação.  

Necessidades Psicobiológicas - Regulação vascular 

Débito cardíaco aumentado 
Quantidade excessiva de sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo, por minuto, para atender às demandas 

metabólicas corporais, podendo estar associado a anemias, hipertireoidismo e/ou hipertensão arterial sistêmica.  

Débito cardíaco diminuído 

Quantidade insuficiente de sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo, por minuto, para atender às demandas 

metabólicas corporais, apresentando alterações eletrocardiográficas como bradicardia, palpitações cardíacas e 

taquicardia. Pré-carga alterada identificada por distensão da veia jugular, crepitações, ortopneia, dispneia, dispneia 

paroxística noturna, edema, fadiga, murmúrio cardíaco; pós-carga alterada identificada por alteração da pressão 

sanguínea, cor anormal da pele, dispneia, oligúria, pele fria, úmida e pegajosa, pulsos periféricos diminuídos, tempo de 

preenchimento capilar prolongado. Podendo apresentar ainda ansiedade e inquietação. 

Perfusão tissular ineficaz 

Redução na circulação sanguínea, capaz de comprometer a saúde, apresentada por características da pele alteradas 

como cor, elasticidade, umidade, temperatura, além de cicatrização de ferida retardada, cor da pele pálida na elevação, 

dor em extremidades, tempo de preenchimento capilar > 3 segundos, diminuição do pulso arterial, alteração na pressão 

sanguínea e cicatrização de feridas. 

Pressão sanguínea diminuída 
Pressão exercida pela circulação do sangue na parede dos vasos da circulação sistêmica e pulmonar e do coração abaixo 

dos parâmetros de normalidade, no adulto sendo considerada normal <130 sistólica e <85 diastólica 

Pressão sanguínea elevada 

Pressão exercida pela circulação do sangue na parede dos vasos da circulação sistêmica e pulmonar e do coração acima 

dos parâmetros de normalidade, no adulto sendo considerada normal <130 sistólica e <85 diastólica, apresentando 

bombeamento do sangue com uma maior força. 

Risco de sangramento 
Risco de perda sanguínea do sistema vascular associada à coagulopatia inerente, trauma, complicações decorrentes de 

procedimento cirúrgico e destruição de um ou mais vasos sanguíneos, ou uso de medicamentos. 

Sangramento 
Perda sanguínea do sistema vascular associada à coagulopatia inerente, trauma, complicações decorrentes de 

procedimento cirúrgico e destruição de um ou mais vasos sanguíneos. 

Necessidades Psicobiológicas - Regulação neurológica 

Confusão 

Pensamento distorcido com alienação mental, transitória ou permanente, perturbação na cognição e atenção, memória 

prejudicada com desorientação em relação à pessoa, lugar e/ou tempo, podendo apresentar fala incoerente, agitação e 

ausência de senso de direção, de origem ou surgimento indeterminado. Aguda: Início abrupto e reversível. Crônica: 

Deterioração irreversível, prolongada e/ou progressiva. 

Necessidades Psicobiológicas - Regulação Imunológica 
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Risco de infecção 

Vulnerabilidade/risco à invasão e multiplicação de organismos patogênicos, que pode comprometer a saúde, causando 

doença por lesão celular local, secreção de toxinas ou reação antígeno-anticorpo, aumento da exposição a patógenos, 

defesas primárias e/ou secundárias inadequadas, desnutrição, procedimentos invasivos, podendo estar relacionada à 

desnutrição, enfermidades crônicas, alteração na integridade da pele, alteração no pH das secreções, diminuição de 

hemoglobina, imunossupressão, leucopenia e/ou resposta inflamatória suprimida. 

Necessidades Psicobiológicas - Percepção dos órgãos dos sentidos: olfativa, visual, auditiva, tátil, gustativa, dolorosa 

Audição diminuída 
Comprometimento da capacidade de ouvir devido à falta de resposta a estímulos por parte dos órgãos auditivos, 

podendo apresentar zumbidos ou ruídos causando-lhe dificuldade de comunicação. 

Dor (especificar a intensidade) 

Experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesões reais, potenciais ou descritas, destacando com 

prevalência as dores abdominais, cefaleia e dores nos membros, sendo caracterizada por um relato subjetivo de 

sofrimento, expressão facial de dor, alteração no tônus muscular, comportamento autoprotetor, aparência abatida, 

agitação, procura posições para aliviar a dor, alteração no sono e repouso, afastamento de contato social, processo de 

pensamento prejudicado, comportamento distraído e retraído, inquietação e perda do apetite, além de mudanças em 

parâmetros fisiológicos, como pressão sanguínea, frequência cardíaca, frequência respiratória, e saturação de oxigênio. 

Dor aguda 

Estado em que o individuo apresenta e relata a presença de desconforto grave ou sensação desconfortável, de início 

súbito ou lento, intensidade leve a intensa, com término antecipado ou previsível, apresentando subjetivo relato 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, alteração na pressão sanguínea, frequência cardíaca e respiratória. 

Dor crônica 

Estado em que o individuo apresenta e relata a presença de desconforto grave ou sensação desconfortável de qualquer 

intensidade leve a intensa, constante ou recorrente, sem término antecipado ou previsível e com duração maior que três 

meses, sendo uma dor persistente ou intermitente por mais de seis meses, associado a um processo crônico, com lesão 

tissular real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão, 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, 

mudança no padrão de sono, depressão. 

Dor na ferida cirúrgica 
Aumento da sensação corporal desconfortável localizada ou dor à palpação, com referência subjetiva de sofrimento em 

corte do tecido produzido por um instrumento cirúrgico. 

Visão diminuída Comprometimento da capacidade de ver, devido à falta de resposta à estimulação dos órgãos visuais. 

Necessidades Psicobiológicas - Terapêutica 

Recuperação do estado de saúde 

esperado 

Situação ou sobrevivência normal conforme o esperado na qual o indivíduo busca, ativamente, melhores hábitos em seu 

ambiente a fim de atingir um nível de saúde estável. 
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Diagnósticos de Enfermagem Definição operacional 

Necessidade Psicossocial – Segurança emocional 

Agitação (especificar o grau) 

Estado no qual o indivíduo apresenta condição de excitação psicomotora despropositada, atividade incansável, andar 

ritmado, descarga de tensão nervosa associada com ansiedade, medo ou estresse mental, podendo ser especificada de 

acordo com os graus: leve, moderada e severa. 

Angústia (especificar o grau) 

Sensação de opressão emocional seguido de mal-estar físico e psíquico que se manifesta por rubor ou palidez, suores 

ou secura das mucosas, taquicardia ou bradicardia e palpitações. Pode ser especificada de acordo com os graus: leve, 

moderada e severa e acompanhada por sentimento de dor intensa e severa e tristeza. 

Angústia devido à impotência 
Emoção negativa caracterizada por tristeza, angústia e aflição devido à falta de controle sobre uma situação atual ou 

acontecimento imediato. 

Ansiedade (especificar o grau) 

Estado de desconforto físico e psíquico, pelo qual o indivíduo apresenta sensação difusa de apreensão, tensão, 

insegurança, ameaça, perigo ou angústia; sem ou com causa conhecida, acompanhado de prejuízo no sono, diminuição 

da autoconfiança, aumento da tensão muscular e do pulso, palpitações, pele pálida, aumento da transpiração, suor na 

palma das mãos, pupilas dilatadas, voz trêmula e/ou desconforto abdominal. Deve ser especificada de acordo com os 

graus: leve, moderada e severa.  

Medo 

Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia, devido à causa conhecida ou desconhecida, acompanhado às vezes de luta 

psicológica ou resposta de fuga, caracterizado por apreensão, autossegurança diminuída, inquietação, excitação, náusea, 

vômito, palidez, pressão sanguínea aumentada, frequência respiratória aumentada, transpiração aumentada, alteração no 

sono e repouso, sensações de alarme, receio e/ou tensão aumentada, taquicardia, palpitações, extremidades frias. 

Necessidade Psicossocial - Amor, aceitação, autorrealização 

Aceitação do estado de saúde 
Processo de, controlar, reduzir ou eliminar, ao longo do tempo, sentimentos de apreensão e tensão em relação ao seu 

estado de saúde, aceitando ou entendendo sua condição de saúde. 

Bem-estar prejudicado 
Estado emocional diminuído no qual o indivíduo não vê alternativas ou escolhas pessoais disponíveis para solução de 

problemas, falta de proposito ou significado da vida e insatisfação com a independência prejudicada. 

Necessidade Psicossocial - Liberdade e participação 

Risco de crise familiar 

Potencial desequilíbrio na estabilidade mental, social ou econômica de um grupo, com alteração em sua função normal 

e dificuldade para solucionar e comunicar problemas, para admitir mudanças, para reconhecer e usar recursos internos e 

externos de modo a reconhecer situações de mudança, e para reconhecer recursos internos, rede externa de apoio, 

apresentando ambiente tenso e comunicação familiar ineficiente. 

Necessidade Psicossocial - Comunicação 

Comunicação prejudicada 

Troca de informações, sentimentos ou pensamentos seja ela verbal ou não verbal ausentes, caracterizada por ausência 

déficit de contato visual, audição prejudicada, dificuldade para expressar verbalmente os pensamentos (afasia, disfasia, 

apraxia), dispneia, desatenção, gagueira, fala com dificuldade. 
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Diagnósticos de Enfermagem Definição operacional 

Necessidade Psicossocial - Educação para a saúde/aprendizagem 

Falta de conhecimento sobre a 

cirurgia 

Falta de reconhecimento da informação sobre o procedimento a ser realizado ou já realizado caracterizado por 

sentimento de apreensão ou insegurança pessoal diante da cirurgia. 

Falta de conhecimento sobre o 

autocuidado com a ferida cirúrgica 

Falta de reconhecimento da informação sobre os cuidados a serem tomados pós-alta com a ferida cirúrgica e as 

restrições de atividades para evitar complicações com a cicatrização da ferida cirúrgica. 

Necessidade Psicossocial - Orientação no tempo e no espaço 

Orientação no tempo e no espaço 

prejudicada 

Estado em que o indivíduo apresenta mudança de comportamento, estado de consciência diminuída e desorientado, 

apresentando prejuízo na relação 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 consciência (ou cognição) da própria identidade, como a idade, data de nascimento; e em termos de 

reconhecimento das pessoas ao redor. 

Necessidade Psicossocial - Autoestima, autoconfiança, autorrespeito, atenção, autoimagem 

Autoimagem alterada 
Alteração na concepção ou imagem mental de si mesmo apresentada por comportamentos positivos ou negativos em 

relação ao próprio corpo, à aparência e recusa em confirmar mudança real. 

Baixa autoestima situacional 

Comportamento de desenvolvimento de percepção negativa da opinião sobre si mesmo, da visão do próprio valor e 

capacidades, verbalização negativas de crenças, da confiança sobre si, da autoaceitação e autolimitação, em resposta a 

uma situação atual. 

Necessidade Psicoespiritual – Religiosidade/espiritualidade 

Bem-estar espiritual prejudicado Estado em que o indivíduo tem apreensão acerca da relação com a Força Maior, a família e/ou amigos. 

Crenças culturais conflitantes Conflitos na convicção pessoal baseada nos próprios valores culturais. 
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5.2 Validação clínica 

 

 

5.2.1 Estudos de Caso 

 

Foram realizados 25 estudos de caso com clientes hospitalizados na clínica cirúrgica 

do HULW durante o período de julho a outubro de 2016 nos turnos da manhã e da tarde, das 

segundas as sextas-feiras. Estudo de caso é um método, uma forma de explorar, investigar 

fenômenos por meio de uma detalhada coleta de dados, uso do pensamento crítico para 

analisar os dados coletados, determinação de soluções para os problemas encontrados e 

julgamento ou avaliação do processo (GALDEANO; ROSSI; ZAGO, 2003, FAVERO; 

RODRIGUES, 2015). Os estudos de casos são considerados as tentativas iniciais de definir e 

sistematizar a assistência de enfermagem, sendo ponto de partida para os planos de cuidados 

que consistem na base do Processo de Enfermagem (GALDEANO; ROSSI; ZAGO, 2003). 

Os pacientes foram escolhidos aleatoriamente e, de acordo com a aceitação em 

participar da pesquisa, foram coletados dados de pacientes em pré-operatório (13), pós-

operatório imediato (7), primeiro dia de pós-operatório (2), segundo dia de pós-operatório (2) 

e em pós-operatório tardio (1). Dentre os procedimentos realizados no hospital, os pacientes 

realizaram: videohisteroscopia cirúrgica (miomectomia e ablação endometrial), 

colecistectomia videolaparoscópica, histerectomia total abdominal e subtotal abdominal, 

gastrectomia, mastectomia total à esquerda e radical à direita, amputação (coxa direita), 

osteotomia de mandíbula, tireoidectomia total, ooforoplastia videolaparoscópica, 

dermolipectomia, hepatectomia esquerda, laparotomia exploradora associada à lise de 

aderências em íleo terminal, laparotomia diagnóstica videolaparoscópica, mediastinoscopia 

associada à biopsia de linfonodo, broncoscopia e prostatectomia. Todas as coletas ocorreram 

até o recebimento de alta hospitalar pelo paciente. 

Foram realizadas visitas em um ou em dois turnos por dia, sendo realizada uma média 

de 4 visitas por caso, com o mínimo de duas e o máximo de 22 visitas. O tempo médio de 

internação foi de 5 dias, com o mínimo de um dia e o máximo de 38 dias. Devido aos casos 

com longo período de internação, o cálculo da média de dias de internação apresentou-se com 

5 dias, mas predominou 2 (11 casos) ou 3 (6 casos) dias de internação. Salientando-se que 

houve um caso que apresentou 13 dias de internação em dois momentos distintos, 
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inicialmente dez dias, recebeu alta hospitalar e retornou em uma semana, passando mais três 

dias internado devido a episódio de febre no pós-operatório domiciliar. E, dois casos, o que 

apresentou 13 dias de internação e o que apresentou 38 dias de internação, estes períodos se 

dividiram entre clínica cirúrgica e a unidade de terapia intensiva, onde foi realizada a visita 

para coleta de dados, após aprovação dos profissionais responsáveis. A seguir, apresenta-se a 

tabela 2 com a caracterização dos pacientes. 

Tabela 2 – Caracterização dos estudos de caso em relação aos dados sociodemográficos: 

sexo, estado civil, grau de escolaridade e faixa etária. João Pessoa, 2016 

SEXO ESTADO CIVIL 

Categoria F % Categoria F % 

Feminino 18 72,0 Solteiro (a) 6 24,0 

Masculino 7 28,0 Casado (a) 18 72,0 

 Divorciado (a) 1 4,0 

GRAU DE ESCOLARIDADE FAIXA ETÁRIA 

Categoria F % Intervalo F % 

Ensino fundamental 

incompleto 
7 28,0 

De 19 a 30 anos 
2 8,0 

Ensino fundamental 

completo 
3 12,0 

De 31 a 40 anos 
3 12,0 

Ensino médio completo 12 48,0 De 41 a 50 anos 7 28,0 

Ensino superior incompleto 1 4,0 De 51 a 60 anos 10 40,0 

Ensino superior completo 2 8,0 De 61 a 70 anos 3 12,0 

 

Foram elencados 149 diagnósticos de enfermagem para os 25 estudos de caso, 

distribuídos em 29 conceitos diagnósticos de enfermagem. Destes, 21 (72,4%) encontravam-

se na nomenclatura de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para clientes da 

clínica cirúrgica, 6 (20,7%) encontravam-se na nomenclatura das demais clínicas e 2 (6,9%) 

(sede e sono prejudicado) foram construídos com base na CIPE® 2015 (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Distribuição dos Diagnósticos de Enfermagem, de acordo com as Necessidades 

humanas básicas, identificados nos clientes hospitalizados na clínica cirúrgica do 

HULW/UFPB. João Pessoa, 2016 

Necessidades humanas Diagnósticos de enfermagem F % 

Necessidades Psicobiológicas 

Oxigenação Dispneia leve 1 4,0 

Hidratação 

Ingestão de líquidos diminuída 2 8,0 

Edema em MMII (++) 1 4,0 

Sede 5 20,0 

Nutrição Apetite prejudicado 3 12,0 

Eliminação 
Constipação  1 4,0 

Náusea 5 20,0 
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Necessidades humanas Diagnósticos de enfermagem F % 

Risco de constipação 3 12,0 

Vômito  3 12,0 

Sono e repouso 
Sono prejudicado 21 84,0 

Sono e repouso prejudicados 1 4,0 

Segurança física e do meio ambiente Risco de infecção 17 68,0 

Cuidado corporal e ambiental Higiene oral prejudicada 1 4,0 

Integridade física  

Ferida cirúrgica infectada 1 4,0 

Integridade da pele prejudicada 20 80,0 

Prurido 1 4,0 

Risco de integridade da pele 

prejudicada 
1 4,0 

Úlcera por pressão 1 4,0 

Regulação vascular 

Pressão sanguínea elevada 2 8,0 

Risco de sangramento 1 4,0 

Sangramento 1 4,0 

Regulação térmica Temperatura corporal diminuída 3 12,0 

Sensopercepção 
Disúria 1 4,0 

Dor 23 92,0 

Necessidades psicossociais 

Segurança emocional 

Ansiedade 22 88,0 

Angústia 1 4,0 

Desesperança 2 8,0 

Medo da cirurgia 1 4,0 

Educação para a saúde e aprendizagem Falta de conhecimento sobre a cirurgia 4 16,0 

 

Os diagnósticos de enfermagem mais frequentes foram: Dor (92%), Sono prejudicado 

(84%), Risco de infecção (68%) e Integridade da pele prejudicada (80%) presentes em 

Necessidades Psicobiológicas e Ansiedade (88%) presente em Necessidade Psicossocial. Os 

estudos de caso seguiram as fases do Processo de Enfermagem: histórico de enfermagem, 

diagnósticos de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação, e estão dispostos na 

íntegra no Apêndice C. Os diagnósticos Dor moderada em região pélvica; Dor moderada em 

abdome; Dor moderada na ferida cirúrgica; Dor moderada em coto de amputação; Dor leve na 

ferida cirúrgica; Dor leve em região pélvica; Dor leve em região epigástrica; Dor moderada na 

cabeça; Dor moderada em QSIE; Dor moderada em QSD; e Dor moderada em região dorsal, 

passaram a ser considerados Dor de acordo com a CIPE® 2015; Ansiedade leve e Ansiedade 

moderada passaram a ser considerados Ansiedade de acordo com a CIPE® 2015.  A síntese 

dos estudos de caso é apresentada a seguir na figura 4 e os indicadores utilizados na 

identificação dos diagnósticos mais frequentes, na figura 5.
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Figura 4 –Síntese dos diagnósticos de enfermagem identificados nos Estudos de Caso (25) realizados na clínica cirúrgica do HULW. João 

Pessoa, 2016 
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Figura 5 – Indicadores dos diagnósticos de enfermagem mais frequentes nos estudos de caso realizados na clínica cirúrgica do HULW/UFPB. 

João Pessoa, 2016 
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Tabela 4 – Relação das Intervenções de Enfermagem identificadas nos clientes hospitalizados 

na clínica cirúrgica do HULW/UFPB conforme o diagnóstico de enfermagem das 

necessidades psicobiológicas identificado e sua frequência. João Pessoa, 2016 

Intervenções de Enfermagem F % 

Necessidades Psicobiológicas 

Oxigenação 

Dispneia 

Avaliar a frequência e profundidade respiratória 1 4,0 

Orientar para exercícios respiratórios 1 4,0 

Manter a cabeceira da cama elevada 1 4,0 

Hidratação 

Ingestão de 

líquidos 

diminuída 

Avaliar as características da eliminação urinária 1 4,0 

Avaliar turgor e elasticidade cutânea e a mucosa oral 1 4,0 

Instruir a paciente quanto à ingestão adequada de líquidos 1 4,0 

Sede 
Orientar o alívio da sede com medidas alternativas como 

algodão com água 
5 20,0 

Edema em MMII 
Manter extremidade edemaciada acima do nível do coração 1 4,0 

Proteger o membro edemaciado contra lesões 1 4,0 

Nutrição 

Apetite 

prejudicado 

Orientar sobre a importância da dieta alimentar para 

recuperação do estado de saúde 
2 8,0 

Eliminação 

Constipação 
Estimular a deambulação precoce 1 4,0 

Incentivar maior ingestão hídrica e alimentos com fibra 1 4,0 

Náusea 
Orientar quanto à movimentação lenta para que possam ser 

evitadas as náuseas 
2 8,0 

Risco de 

constipação 

Auscultar ruídos hidroaéreos 3 12,0 

Ensinar exercícios abdominais para estímulo do peristaltismo 4 16,0 

Estimular a deambulação precoce 2 8,0 

Estimular a ingestão de líquidos 1 4,0 

Estimular a prática de atividades físicas na alta 3 12,0 

Incentivar maior ingestão hídrica e alimentos com fibra 3 12,0 

Vômitos Estimular técnicas de respiração profunda 2 8,0 

Sono e repouso 

Sono 

prejudicado e 

Sono e repouso 

prejudicados 

Identificar estressores individuais e orientar para reduzi-los 10 40,0 

Orientar a realização de técnicas de relaxamento 
18 72,0 

Segurança física e do meio ambiente 

Risco de 

infecção 

Inspecionar os pontos da ferida cirúrgica 10 40,0 

Monitorar portas de entrada para infecção 14 56,0 

Monitorar sinais e sintomas de infecção 17 68,0 

Monitorar sinais vitais 17 68,0 

Orientar sobre os cuidados com ferida cirúrgica e dispositivos 

invasivos 
3 12,0 

Cuidado corporal 

Higiene oral 

prejudicada 

Orientar sobre a higiene da cavidade oral 
1 4,0 

Integridade física 

Ferida cirúrgica 

infectada 

Avaliar e registrar a cicatrização e a evolução da ferida 1 4,0 

Avaliar sinais de infecção 1 4,0 

Cobrir a ferida cirúrgica com cobertura estéril, conforme 

características do exsudato 
1 4,0 
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Intervenções de Enfermagem F % 

Estimular a ingestão adequada de nutrientes e líquidos 1 4,0 

Lavar o local da incisão com água e sabão, mantendo a região 

seca 
1 4,0 

Monitorar sinais e sintomas de infecção 1 4,0 

Monitorar sinais vitais 1 4,0 

Integridade da 

pele prejudicada 

Avaliar a evolução da ferida 9 36,0 

Avaliar integridade da pele próxima ao estoma uma vez ao 

dia 
1 4,0 

Avaliar mudança de tamanho e coloração do estoma 1 4,0 

Esvaziar a bolsa de colostomia sempre que necessário 1 4,0 

Inspecionar a pele do paciente diariamente 1 4,0 

Manter a higiene da pele 8 32,0 

Realizar curativo sempre que necessário  22 88,0 

Realizar limpeza adequada da região de inserção do dreno 1 4,0 

Trocar a bolsa de colostomia periodicamente 1 4,0 

Utilizar sabão neutro e soro fisiológico na limpeza do estoma 

e bolsa de colostomia 
1 4,0 

Prurido Manter a pele limpa, seca e hidratada 1 4,0 

Risco de 

integridade da 

pele prejudicada 

Manter a roupa de cama limpa, seca e sem dobras 1 4,0 

Úlcera por 

pressão 

Estimular a mudança de posição 2 8,0 

Realizar curativo com filme transparente 1 4,0 

Regulação vascular 

Pressão 

sanguínea 

elevada 

Administrar medicação conforme prescrição 1 4,0 

Verificar pressão sanguínea após administração de medicação 
1 4,0 

Risco de 

sangramento e 

Sangramento 

Observar e registrar a presença de sangue 1 4,0 

Orientar a paciente para manter repouso 2 8,0 

Regulação térmica 

Temperatura 

corporal 

diminuída 

Evitar correntes de ar no ambiente 3 12,0 

Manter a paciente aquecida com uso de cobertores 3 12,0 

Manter a paciente hidratada 3 12,0 

Verificar temperatura corporal 3 12,0 

Sensopercepção 

Dor 

Administrar medicação conforme prescrição 15 60,0 

Ajudar o paciente a ficar em posição confortável 17 68,0 

Avaliar a eficácia das medidas de controle da dor 15 60,0 

Controlar os fatores ambientais capazes de influenciar a 

resposta do paciente ao desconforto (iluminação) 
2 8,0 

Ensinar o uso de técnicas não farmacológicas (relaxamento) 6 24,0 

Favorecer repouso ou sono adequado para alívio da dor 11 44,0 

Disúria 

Estimular a ingestão de líquidos  1 4,0 

Estimular a manter higiene da região íntima 1 4,0 

Incentivar micção frequente 1 4,0 
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Tabela 5 – Relação das Intervenções de Enfermagem identificadas nos clientes hospitalizados 

na clínica cirúrgica do HULW/UFPB conforme o diagnóstico de enfermagem das 

necessidades psicossociais identificado e sua frequência. João Pessoa, 2016 

Intervenções de Enfermagem F % 

Necessidades Psicossociais 

Segurança emocional 

Ansiedade 

Esclarecer dúvidas da paciente em relação ao tratamento 3 12,0 

Estimular o paciente quanto ao relato de sua ansiedade 1 4,0 

Explicar a necessidade de permanecer no hospital para melhora 

do quadro clínico 
5 20,0 

Orientar a realização de técnica de relaxamento  18 72,0 

Ouvir atentamente o paciente 21 84,0 

Oferecer apoio psicológico 1 4,0 

Angústia Oferecer ambiente calmo e agradável para proporcionar bem-

estar 
1 4,0 

Desesperança 

Estimular paciente a buscar razões que propiciem esperança de 

vida 
2 8,0 

Promover esperança estimulando a espiritualidade da paciente 1 4,0 

Medo da cirurgia Explicar o procedimento realizado 1 4,0 

Educação para saúde e aprendizagem 

Falta de 

conhecimento 

sobre a cirurgia 

Estimular a paciente a relatar sua ansiedade 4 16,0 

Orientar sobre a cirurgia e anestesia 4 16,0 

 

Foram elencadas 330 intervenções de enfermagem para os 29 diagnósticos de 

enfermagem referentes aos 25 estudos de casos, excluídas as repetições ficaram 72 

intervenções de enfermagem. Estas sofreram normalização de acordo com a nomenclatura de 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para a clínica cirúrgica e as demais 

clínicas presentes, visto que, muitas intervenções elencadas apresentavam o enunciado 

semelhante. As mais frequentes para diagnósticos de enfermagem das necessidades 

psicobiológicas foram: Realizar curativo sempre que necessário em 22 casos (88%); Orientar 

a realização de técnicas de relaxamento em 18 casos (72%); Monitorar sinais e sintomas de 

infecção em 17 casos (68%); Monitorar sinais vitais em 17 casos (68%); Ajudar o paciente a 

ficar em posição confortável em 17 casos (68%); Administrar medicação conforme prescrição 

em 15 casos (60%); Avaliar a eficácia das medidas de controle da dor em 15 casos (60%) e 

Monitorar portas de entrada para infecção em 14 casos (56%). As mais frequentes para 

diagnósticos de enfermagem das necessidades psicossociais foram: Ouvir atentamente o 

paciente em 21 casos (84%) e Orientar a realização de técnica de relaxamento em 18 casos 

(72%) (Tabela 4 e 5). 

As intervenções de enfermagem elencadas para os diagnósticos de enfermagem 
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identificados apresentaram-se com 32 (44,4%) constantes na nomenclatura para a clínica 

cirúrgica, 22 (30,6%) constantes na nomenclatura das demais clínicas e 18 (25%) não 

constantes nem no capítulo da clínica cirúrgica, nem nos demais presentes na nomenclatura 

(Figura 6), ou seja, 75% das intervenções elencadas constam na nomenclatura como um todo. 

 

Figura 6 – Intervenções de enfermagem constantes e não constantes na Nomenclatura de 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para clientes hospitalizados na clínica 

cirúrgica do HULW/UFPB. João Pessoa, 2016 
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Validação de conteúdo 

 

6.1.1 Mapeamento cruzado 

 

Os conceitos classificados como similares receberam esta denominação por 

apresentarem significados idênticos aos dos encontrados na CIPE® 2015, porém a grafia 

apresentou-se diferente. O diagnóstico de enfermagem “Crenças culturais conflitantes” passou 

a ser “Crença Cultural, Conflituosa”; “Deambulação prejudicada” passou a ser “Marcha 

(Caminhada), Prejudicada”; “Estado de sonolência” passou a ser “Sonolência”; “Ingestão de 

alimentos diminuída” passou a ser “Ingestão de Alimentos, Insuficiente (ou Deficitária)”; 

“Mobilidade no leito prejudicada” passou a ser “Mobilidade na Cama, Prejudicada”; 

“Orientação no tempo e no espaço prejudicada” passou a ser “Desorientação”; “Peso corporal 

excessivo” passou a ser “Sobrepeso”; “Temperatura corporal aumentada (Hipertermia)” 

passou a ser “Hipertermia”; e “Temperatura corporal diminuída (Hipotermia)” passou a ser 

“Hipotermia”. 

O conceito classificado como mais abrangentes recebeu esta denominação por 

apresentar significado mais abrangente que o conceito da CIPE® 2015. O diagnóstico de 

enfermagem “Apetite prejudicado” foi considerado mais abrangente que “Falta de apetite”, 

pois traz um prejuízo no apetite, que pode ser para mais ou para menos; “Autoimagem 

alterada” foi considerado mais abrangente que “Autoimagem, Negativa”, pois a alteração da 

autoimagem pode ser positiva em excesso ou negativa; “Bem-estar espiritual, prejudicado” foi 

considerado mais abrangente que “Condição Espiritual, Prejudicada”, pois “bem-estar” vai 

além de “condição”; “Sono e repouso prejudicados” foi considerado mais abrangente que 

“Sono, Prejudicado”, por trazer os elementos sono e repouso.  

O conceito classificado como mais restrito recebeu esta denominação por apresentar 

significado mais restrito que os conceitos da CIPE® 2015. O diagnóstico de enfermagem 

“Audição diminuída” foi considerado mais restrito que “Audição, Prejudicada”, pois o 

primeiro considera apenas a audição diminuída e o segundo engloba para mais ou para menos 

devido a presença do termo prejudicado; “Capacidade de autocuidado prejudicada” foi 
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considerado mais restrito que “Déficit de Autocuidado”, pois a capacidade está relacionada a 

condição do indivíduo de desempenhar o autocuidado, já o déficit está relacionado ao 

indivíduo não realizar o autocuidado; “Débito cardíaco aumentado” e “Débito cardíaco 

diminuído” foram considerados mais restritos que “Débito Cardíaco, Prejudicado”, pois cada 

um traz o débito cardíaco aumentado ou diminuído, o “prejudicado” se refere a ambos; 

“Ferida cirúrgica limpa” foi considerado mais restrito que “Ferida cirúrgica”, pois caracteriza 

a ferida cirúrgica como limpa; “Ingestão de líquidos diminuída” foi considerado mais restrito 

que “Ingestão de Líquidos, Prejudicada”, pois trata apenas da ingestão diminuída, a 

“prejudicada” se refere a ambas, diminuída ou aumentada; “Pressão sanguínea diminuída” e 

‘Pressão sanguínea elevada” foram considerados mais restritos que “Pressão Arterial, 

Alterada”, pois cada um dos diagnósticos se referem apenas a um aspecto, e pressão alterada 

pode ser diminuída ou elevada; e “Visão diminuída” foi considerado mais restrito que “Visão, 

Prejudicada”, pois se refere apenas a diminuída, e prejudicada se refere a ambas, podendo ser 

para mais ou para menos. 

A versão 2015 da CIPE® sofreu alterações nos eixos e nos conceitos, visto que 214 

termos receberam alterações editoriais, seja na grafia ou na correção de imprecisões 

conceituais, fato que explica o supracitado (GARCIA, 2015). 

Os diagnósticos de enfermagem classificados como não concordantes receberam esta 

denominação por não se apresentarem classificados na CIPE® 2015 como conceitos 

diagnósticos. Entretanto, muitos termos constavam nos conceitos primitivos da CIPE® 2015, 

estando presentes nos eixos foco e julgamento. Os demais termos que não constavam nos 

eixos, não fazem mais parte em virtude da desativação de 157 termos presentes em outras 

versões (GARCIA, 2015).  

A ISO 18.104:2014 traz que um diagnóstico de enfermagem é considerado “[...] um 

título atribuído a um achado, evento, situação ou outro aspecto de saúde, resultantes de uma 

coleta de dados (assessment), para indicar que são considerados pela (o) enfermeira (o) e pelo 

sujeito do cuidado como sendo merecedores de atenção.” Com isso, entende-se que uma 

expressão de diagnóstico de enfermagem pode ser um achado clínico referente à alteração no 

cliente ou um julgamento sobre um foco, onde há a obrigação da presença de um termo do 

eixo foco e um termo do eixo julgamento, podendo haver o acréscimo do local no qual ocorre 

o foco. O diagnóstico de enfermagem pode também ser expresso como uma potencialidade a 

ocorrer, indicado pelo risco ou chance de ocorrência. Pode ser qualificado de acordo com o 

grau (leve, moderado, severo) (ISO, 2014). Em virtude dessa constatação pode ser visto que 
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os conceitos diagnósticos construídos para a clientela da clínica cirúrgica que não 

concordaram com os conceitos diagnósticos presentes na atual versão da CIPE® 2015 estão de 

acordo com as considerações da ISO 18.104/2014, sendo relevantes para a prática clínica, 

uma vez que foram construídos com base em estudos realizados e que identificaram esses 

achados. 

 

 

6.1.2 Construção e validação das definições operacionais dos conceitos diagnósticos de 

enfermagem 

 

Os diagnósticos de enfermagem que obtiveram suas definições operacionais não 

validadas foram: Dispneia, Tosse produtiva, Edema, Ingestão de líquidos diminuída, Risco de 

volume de líquidos aumentado, Apetite prejudicado, Emagrecimento, Ingestão de alimentos 

diminuída, Deambulação prejudicada, Mobilidade no leito prejudicada, Relação sexual 

prejudicada, Ferida cirúrgica infectada, Prurido, Risco de úlcera por pressão, Temperatura 

corporal aumentada (Hipertermia), Débito cardíaco aumentado, Pressão sanguínea diminuída, 

Pressão sanguínea elevada, Risco de sangramento, Dor aguda e Dor crônica. Conforme 

mencionado anteriormente, as definições não foram completamente eliminadas pelas 

avaliadoras. Para cada definição houve sugestões elencadas para aprimoramento da mesma de 

maneira a torna-lo mais fidedigno a realidade encontrada na clínica cirúrgica.  

Para os diagnósticos de enfermagem: Dispneia, Tosse produtiva, Edema, Ingestão de 

líquidos diminuída, Risco de volume de líquidos aumentado, Apetite prejudicado, 

Emagrecimento, Ingestão de alimentos diminuída, Deambulação prejudicada, Mobilidade no 

leito prejudicada, Relação sexual prejudicada, Prurido, Risco de úlcera por pressão, 

Temperatura corporal aumentada (Hipertermia), Dor aguda e Dor crônica, foi sugerida a 

retirada de indicador empírico irrelevante diante da problemática, mudança em palavras 

utilizadas de forma a clarificar o significado da definição e o acréscimo de indicador empírico 

relevante para a problemática, mas que não foi colocado na definição inicial.  

Para o diagnóstico de enfermagem Ferida cirúrgica infectada foi sugerida a adequação 

da definição de acordo com a definição construída para Ferida cirúrgica limpa, de maneira a 

trazer o enunciado similar, cada qual com sua particularidade. Da mesma forma para o 

diagnóstico Risco de sangramento foi sugerido que utilizasse a definição do diagnóstico 
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Sangramento, mudando a perspectiva para risco e ou possibilidade. 

Para o diagnóstico de enfermagem Risco de úlcera por pressão foi sugerida a mudança 

da utilização de “úlcera” para “lesão” de acordo com a nova nomenclatura utilizada para esta 

temática. Essa sugestão não foi acatada tendo em vista que na CIPE® 2015, versão utilizada 

neste estudo, permanece o termo “úlcera”. 

Para os diagnósticos de enfermagem Pressão sanguínea diminuída e elevada foi feita a 

sugestão de adequar os valores pressóricos considerados normais contidos na definição para 

os valores atualizados de acordo com a nova diretriz lançada em setembro de 2016 (SBC, 

2016). Esclarece-se que as definições continham os valores anteriores em virtude de serem 

construídas em momento anterior ao lançamento dos novos valores. 

 As modificações sugeridas trouxeram aprimoramento e uma diversidade de olhares 

que estão fora da construção do trabalho, de maneira a visualizar fatos que passaram 

despercebidos ou que não foram identificados como relevantes. Portanto, a validação das 

definições pelas avaliadoras foi uma etapa essencial no processo, visto que aprimoraram o 

trabalho e as definições operacionais dos diagnósticos, de maneira a refiná-las para que a 

utilização dos diagnósticos de enfermagem na prática de enfermagem na clínica cirúrgica seja 

cada vez mais simples, clara e fácil para os profissionais e acadêmicos envolvidos com essa 

clientela. 

 

 

6.2 Validação clínica 

 

Os diagnósticos de enfermagem mais frequentes foram: Dor (92%), Sono prejudicado 

(84%), Integridade da pele prejudicada (80%) e Risco de infecção (68%) presentes em 

Necessidades Psicobiológicas de Sensopercepção, Sono e repouso, Integridade física e 

Segurança física e do meio ambiente respectivamente, e Ansiedade (88%) presente na 

Necessidade Psicossocial de Segurança emocional. 

O diagnóstico de enfermagem Dor faz parte da Necessidade Psicobiológica de 

Sensopercepção definida como sendo “a necessidade do indivíduo de perceber e interpretar os 

estímulos sensoriais, com o objetivo de interagir com os outros e com o ambiente” (GARCIA; 

CUBAS, 2012, p.87). 
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Neste estudo, Dor foi definido como sendo: Experiência sensorial e emocional 

desagradável associada a lesões reais, potenciais ou descritas, destacando com prevalência as 

dores abdominais, cefaleia e dores nos membros, sendo caracterizada por um relato subjetivo 

de sofrimento, expressão facial de dor, alteração no tônus muscular, comportamento 

autoprotetor, aparência abatida, agitação, procura posições para aliviar a dor, alteração no 

sono e repouso, afastamento de contato social, processo de pensamento prejudicado, 

comportamento distraído e retraído, inquietação e perda do apetite, além de mudanças em 

parâmetros fisiológicos, como pressão sanguínea, frequência cardíaca, frequência respiratória, 

e saturação de oxigênio. 

Na CIPE® versão 2015 a Dor se apresenta como termo do eixo Foco, ou seja, um foco 

da prática assistencial, e também como Diagnóstico/Resultado, sendo definida como: 

Percepção Prejudicada: Aumento de sensação desagradável no corpo; 

relato subjetivo de sofrimento, expressão facial de dor, alteração no 

tônus muscular, comportamento autoprotetor, foco de atenção 

reduzido, alteração do tempo de percepção, afastamento de contato 

social, processo de pensamento prejudicado, comportamento distraído, 

inquietação, e perda do apetite (GARCIA, 2015, p.140). 

A dor, segundo a International Association for the Study of Pain® (IASP) é “uma 

experiência sensorial e emocional desagradável associada a dano real ou potencial de tecidos 

ou descrita em termos de tal dano” (KOPF; PATEL, 2010, p.3). A dor perioperatória é 

definida pela Sociedade Americana de Anestesiologia como “dor que está presente no 

paciente cirúrgico devido à doença pré-existente, ao procedimento cirúrgico ou à combinação 

de ambos” (BARBOSA et al., 2014b, p.143). É um evento natural de proteção, sendo algo 

caracterizado de forma individual, subjetiva, pessoal, complexa e multidimensional, estando a 

intensidade e localização associadas aos fatores individuais – ansiedade, medo; genéticos – 

que vão influenciar a sensibilidade a dor; e ambientais, além de levar em consideração o tipo 

de procedimento cirúrgico, sua extensão e gravidade (BARBOSA et al., 2014b).  

Pode afetar de maneira significativa os sistemas pulmonar, cardiovascular, 

gastrointestinal, endócrino e imunológico quando não aliviada de maneira correta, implicando 

em maiores prejuízos para aqueles que já estão debilitados em decorrência de seu quadro de 

saúde, indicando a necessidade de adequada analgesia (BARBOSA et al., 2014a). Dentre as 

consequências dessas alterações fisiológicas decorrentes da dor, tem-se prejuízo na 

deambulação precoce, no sono e um desgaste físico. 



70 

 

 

O estudo de Barbosa et al. (2014b) realizado com 351 pacientes submetidos a cirurgias 

de médio porte em Minas Gerais traz que a dor está relacionada ao próprio procedimento 

cirúrgico, sendo considerado algo natural em pós-operatório. Corroborando esses achados, o 

estudo de Vasconcelos et al. (2015) e Bertoncello et al. (2014) trazem que a dor é inerente a 

quebra da barreira protetora que é a pele, devido aos próprios procedimentos cirúrgicos e a 

condição dessa lesão ser recente. Outros estudos realizados com pacientes em pós-operatório 

de cirurgias cardíacas e transplantados renais apresentaram diagnóstico de enfermagem Dor 

como algo frequente (RIBEIRO et al., 2015; FERREIRA; ECHER; LUCENA, 2014). Neste 

caso, há a necessidade de capacitação por parte do profissional de enfermagem para 

identificar esse sintoma e aliviá-lo (NOVAES; TORRES; OLIVA, 2015). 

Foram elencadas para o diagnóstico de Dor as seguintes intervenções de enfermagem: 

Administrar medicação conforme prescrição; Ajudar o paciente a ficar em posição 

confortável; Avaliar a eficácia das medidas de controle da dor; Controlar os fatores 

ambientais capazes de influenciar a resposta do paciente ao desconforto (iluminação); Ensinar 

o uso de técnicas não farmacológicas (relaxamento); Favorecer repouso ou sono adequado 

para alívio da dor. 

O diagnóstico de enfermagem Sono prejudicado faz parte da Necessidade 

Psicobiológica de Sono e repouso definida como sendo  

[...] a necessidade do indivíduo de manter, por certo período diário, a 

suspensão natural, periódica e relativa da consciência; o corpo e a 

mente em estado de imobilidade parcial ou completa e as funções 

corporais parcialmente diminuídas, com o objetivo de restaurar o 

vigor para as atividades cotidianas (GARCIA; CUBAS, 2012, p.36). 

Neste estudo, Sono prejudicado foi definido como sendo: Interrupções, limitadas pelo 

tempo, da quantidade e qualidade de sono e repouso, decorrentes de fatores internos, externos 

e ambientais, apresentando alteração no padrão de sono, estar em ambiente desfavorável, 

sensação de noite mal dormida, indisposição para as atividades cotidianas, pesadelos, 

despertar não intencional, dificuldade para iniciar o sono e não se sentir descansado. 

O sono prejudicado é definido como “interrupções, limitadas pelo tempo, da 

quantidade e da qualidade do sono, decorrentes de fatores externos” (NANDA-I, 2015, 

p.202). A frequência desse diagnóstico de enfermagem é explicada devido aos fatores 

ambientais como a manipulação excessiva com administração de medicamentos ao próprio 
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paciente ou ao vizinho no leito durante a noite, iluminação inadequada, barulho dos 

profissionais e no ambiente, além de fatores individuais como estar fora de seu ambiente 

habitual e decorrente de outros aspectos prejudicados no paciente como presença de dor, 

ansiedade (NOVAES; TORRES; OLIVA, 2015; VASCONCELOS et al., 2015). O estudo de 

Novaes, Torres e Oliva (2015) realizado em uma unidade de internação clínico-cirúrgica de 

um hospital escola com 28 pacientes, apresentou um percentual de 42,8% para prejuízos no 

sono. Costa e Ceolim (2013) realizaram um estudo com 117 pacientes hospitalizados e 

constataram que os principais fatores que desencadeiam problemas com o sono são: 

ambientais – iluminação excessiva, cuidados prestados a noite; individuais – dor e fadiga. 

Além disso, os pacientes participantes relataram dormir menos do que gostariam devido à 

rotina hospitalar ou à dificuldade em retomar o sono durante a noite após cuidados prestados. 

Foram elencadas para o diagnóstico de Sono prejudicado as seguintes intervenções de 

enfermagem: Identificar estressores individuais e orientar para reduzi-los; Orientar a realizar 

técnicas de relaxamento. 

O diagnóstico de enfermagem Integridade da pele prejudicada faz parte da 

Necessidade Psicobiológica de Integridade física definida como sendo “a necessidade do 

indivíduo de manter as características orgânicas de elasticidade, sensibilidade, vascularização, 

umidade e coloração do tecido epitelial, subcutâneo e mucoso, com o objetivo de proteger o 

corpo” (GARCIA; CUBAS, 2012, p.61). 

Neste estudo, Integridade da pele prejudicada foi definida como sendo: Epiderme e/ou 

derme danificada devido aos procedimentos invasivos, fatores mecânicos como forças de 

cisalhamento, pressão, imobilidade física, alterações no turgor da pele, circulação prejudicada, 

alteração na sensibilidade, umidade da pele, circulação prejudicada, prurido, eritema, lesões 

na pele e imunodeficiência. 

A Integridade da pele prejudicada definida como “epiderme e/ou derme alterada” 

(NANDA-I, 2015, p.375), ocorre em decorrência do próprio procedimento cirúrgico que 

rompe a barreira protetora natural que é a pele, como também decorre de outros 

procedimentos invasivos realizados como acessos venosos (periférico e central) e presença de 

drenos, e de outras condições relacionadas à diminuição da mobilidade que resultam em 

possíveis problemas com a integridade da pele (VASCONCELOS et al., 2015; NOVAES; 

TORRES; OLIVA, 2015). Estudos realizados corroboram a frequência desse diagnóstico em 

pacientes cirúrgicos em decorrência dos fatores supracitados, apresentando frequência de 

92,8% (em um estudo) a 100% (três estudos) (BERTONCELLO et al., 2014; RIBEIRO et al., 
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2015; NOVAES;TORRES; OLIVA, 2015; VASCONCELOS et al., 2015). 

Foram elencadas para o diagnóstico Integridade da pele prejudicada as seguintes 

intervenções de enfermagem: Avaliar a evolução da ferida; Avaliar integridade da pele 

próxima ao estoma uma vez ao dia; Avaliar mudança de tamanho e coloração do estoma; 

Esvaziar a bolsa de colostomia sempre que necessário; Inspecionar a pele do paciente 

diariamente; Manter a higiene da pele; Realizar curativo sempre que necessário; Realizar 

limpeza adequada da região de inserção do dreno; Trocar a bolsa de colostomia 

periodicamente; Utilizar sabão neutro e soro fisiológico na limpeza do estoma e bolsa de 

colostomia. 

O diagnóstico de enfermagem Risco de infecção faz parte da Necessidade 

Psicobiológica de Segurança física e do meio ambiente definida como sendo “a necessidade 

do indivíduo, família ou coletividade de proteger-se e de manter um meio ambiente livre de 

agentes agressores, com o objetivo de preservar a segurança física e socioambiental” 

(GARCIA; CUBAS, 2012, p.47). 

Neste estudo, Risco de infecção foi definido como sendo: vulnerabilidade/risco à 

invasão e multiplicação de organismos patogênicos, que pode comprometer a saúde, causando 

doença por lesão celular local, secreção de toxinas ou reação antígeno-anticorpo, aumento da 

exposição a patógenos, defesas primárias e/ou secundárias inadequadas, desnutrição, 

procedimentos invasivos, podendo estar relacionada à desnutrição, enfermidades crônicas, 

alteração na integridade da pele, alteração no pH das secreções, diminuição de hemoglobina, 

imunossupressão, leucopenia e/ou resposta inflamatória suprimida. 

Risco de infecção é definido como a “vulnerabilidade à invasão e multiplicação de 

organismos patogênicos, que pode comprometer a saúde” (NANDA-I, 2015, p.369). É um 

diagnóstico de enfermagem identificado com frequência em pessoas submetidas a 

procedimentos cirúrgicos, podendo estar relacionado aos outros procedimentos invasivos 

realizados na hospitalização, como sondagem vesical, presença de drenos e acessos venosos 

periféricos e centrais (ALMEIDA et al., 2014; RIBEIRO et al., 2015; VASCONCELOS et al., 

2015). Além disso, doenças crônicas preexistentes nos pacientes e o aumento da exposição 

ambiental a patógenos decorrente do próprio processo de hospitalização, consistem em fatores 

de risco para uma possível infecção (BERTONCELLO et al., 2015). Estudos realizados 

demonstram a grande frequência desse diagnóstico relacionado à hospitalização decorrente de 

procedimentos cirúrgicos (NOVAES; TORRES; OLIVA, 2015; RIBEIRO et al., 2015; 

VASCONCELOS et al., 2015). Esses fatores constituem indicadores para a preocupação com 
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uma possível infecção e a frequência elevada desse diagnóstico tanto em estudos realizados, 

quanto neste. Dessa forma, requer atenção por parte dos profissionais de enfermagem visando 

o direcionamento das ações para a prevenção tendo em vista a inter-relação do diagnóstico 

com outros (ALMEIDA et al., 2014).  

Foram elencadas para o diagnóstico de Risco de infecção as seguintes intervenções de 

enfermagem: Inspecionar os pontos da ferida cirúrgica; Monitorar portas de entrada para 

infecção; Monitorar sinais e sintomas de infecção; Monitorar sinais vitais; Orientar sobre os 

cuidados com ferida cirúrgica e dispositivos invasivos. 

O diagnóstico de enfermagem Ansiedade faz parte da Necessidade Psicossocial de 

Segurança Emocional definida como sendo “a necessidade do indivíduo de ter consciência e 

saber lidar com os próprios sentimentos e emoções, e de confiar nos sentimentos e emoções 

dos outros em relação a si, com o objetivo de sentir-se seguro emocionalmente” (GARCIA; 

CUBAS, 2012, p.110). 

Neste estudo, Ansiedade foi definida como sendo: Estado de desconforto físico e 

psíquico, pelo qual o indivíduo apresenta sensação difusa de apreensão, tensão, insegurança, 

ameaça, perigo ou angústia; sem ou com causa conhecida, acompanhado de prejuízo no sono, 

diminuição da autoconfiança, aumento da tensão muscular e do pulso, palpitações, pele 

pálida, aumento da transpiração, suor na palma das mãos, pupilas dilatadas, voz trêmula e/ou 

desconforto abdominal. Deve ser especificada de acordo com os graus: leve, moderada e 

severa. 

A Ansiedade é definida como 

Vago e incômodo sentimento de desconforto ou temor, acompanhado 

por resposta autonômica (a fonte é frequentemente não específica ou 

desconhecida para o indivíduo); sentimento de apreensão causada pela 

antecipação de perigo [...] (NANDA-I, 2015, p.311). 

A necessidade de cuidados de saúde em geral e o processo de hospitalização gera 

ansiedade e medo nos indivíduos. O procedimento cirúrgico é uma etapa geralmente imposta 

por uma necessidade de saúde que constitui um momento delicado devido à instabilidade 

pessoal dos acontecimentos, permeado por incertezas como a falta de esclarecimentos no pré-

operatório, vulnerabilidade no transoperatório e as mudanças decorrentes do procedimento no 

pós-operatório, além de uma assistência que não oferece apoio adequado ao paciente 

(GONÇALVES et al., 2016).  O paciente quando não recebe as informações e orientações 
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adequadas e completas aumenta a ansiedade que é nutrida pela imaginação e dúvida, fato que 

justifica a presença elevada desse diagnóstico no período pré-operatório que representa o 

período de maior vulnerabilidade do paciente. O bem-estar do paciente deve ser primordial, 

portanto, esclarecer a este e seus familiares sobre o procedimento gera a redução da ansiedade 

(SAMPAIO et al., 2013; GOMES et al., 2014; GONÇALVES et al., 2016). O período pós-

operatório também traz fatores que suscitam a ansiedade nos pacientes, visto que a dúvida 

continua presente, agora com outro enfoque, está associada ao receio diante do que está por 

vir após o procedimento, além da associação com a falta de preparo no período pré-operatório 

(GOMES et al., 2014). 

Estudo realizado por Sampaio et al. (2013) demonstrou que no período pré-operatório 

as duas principais preocupações dos pacientes que geram ansiedade são: os aspectos que estão 

relacionados ao próprio procedimento cirúrgico e preocupação com familiares. Tudo é novo, 

o ambiente, as pessoas que prestam assistência, os procedimentos realizados, as máquinas e 

equipamentos que não são de conhecimento da maioria das pessoas hospitalizadas, o paciente 

se vê em uma situação que gera expectativas. 

Estudo realizado com pacientes em pós-operatório de cirurgia geral apresentou 

frequência elevada de Ansiedade (63%) e como justificativa para tal, o fato do paciente 

encontrar-se fora de seu ambiente habitual, o medo da morte devido ao procedimento 

cirúrgico, a falta da família, além de preocupações de ordem financeira e familiar 

(VASCONCELOS et al., 2015). 

Santos, Martins e Oliveira (2014), em seu estudo com 100 pacientes trazem que a 

ansiedade não foi frequente nessa realidade, supondo como justificativa para tal situação duas 

vertentes: os profissionais de enfermagem não tem habilidade em identificar os sintomas e os 

pacientes não conseguem verbalizar seus sentimentos; ou experiências prévias com 

procedimentos cirúrgicos que auxiliaram a adaptação, a cirurgia ser por uma doença benigna, 

a troca de informações com outras pessoas que vivenciaram situações clínicas similares e 

obtiveram êxito, esclarecimentos por parte da equipe assistencial diante das necessidades dos 

pacientes e a capacidade de aceitação destes. 

Foram elencadas para o diagnóstico de Ansiedade as seguintes intervenções de 

enfermagem: Esclarecer dúvidas da paciente em relação ao tratamento; Estimular o paciente 

quanto ao relato de sua ansiedade; Explicar a necessidade de permanecer no hospital para 

melhora do quadro clínico; Orientar a realização de técnica de relaxamento; Ouvir 

atentamente o paciente; e Oferecer apoio psicológico. 
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Em relação a necessidade psicoespiritual, não foram identificados diagnósticos de 

enfermagem nos estudos de caso. A espiritualidade é um tema complexo, pois envolve 

diversas expressões, não estando restrita a religiosidade que é apenas uma maneira de 

manifestá-la. Dessa forma, existe a dificuldade por parte dos profissionais de enfermagem em 

identificar, definir, conhecer e compreender que a espiritualidade vai além da relação com 

Deus, pode se manifestar por meio da pintura, da poesia, do amor. Alguns profissionais 

referem essa diversidade de expressões, mas não consegue caracterizá-la. A preparação 

durante a formação acadêmica, com incentivo na observação das necessidades psicobiológicas 

e psicossociais (ARAÚJO et al., 2015) pode ter contribuído para a ausência da identificação 

dessa necessidade. Além disso, a rotatividade expressiva, também pode ter colaborado para 

que as necessidades psicobiológicas e psicossociais fossem priorizadas. 

A realização de estudos de caso na clínica cirúrgica como etapa para a validação da 

nomenclatura construída para essa clientela foi um processo difícil, pois a rotatividade 

encontrada na clínica é grande, isso dificulta a realização de um estudo aprofundado se o 

pesquisador não estiver presente em mais de um turno no setor, em determinados casos em 

que o cliente passa pouco tempo após o procedimento cirúrgico até receber alta hospitalar. 

Observou-se que para a clínica cirúrgica o ideal é iniciar o estudo de caso desde a internação 

do paciente, ou seja, no pré-operatório, pois a coleta torna-se mais rica, é possível avaliar todo 

o processo pelo qual o paciente passa e intervir de maneira mais adequada, sendo o maior 

número de casos presentes no estudo realizados nesse momento. Entretanto, os casos 

realizados em pós-operatório imediato, primeiro dia, segundo dia e pós-operatório tardio, 

trouxeram suas contribuições, visto que em determinados casos, do momento da coleta até a 

alta hospitalar houve tempo suficiente para o desenvolvimento do processo de enfermagem.  

Alguns pacientes não colaboraram com o estudo, principalmente aqueles do sexo 

masculino, fato que justifica a presença expressiva de 18 mulheres na amostra. Esta é outra 

dificuldade encontrada, pois é interessante para o estudo que haja um equilíbrio entre os 

participantes. 

A experiência com a realização de estudos de caso na clínica cirúrgica trouxe 

enriquecimento para o trabalho, visto que foi possível acompanhar de perto a realidade e a 

rotina da clínica, ter um panorama das necessidades enfrentadas pelos clientes hospitalizados 

nesse setor e verificar a operacionalidade e validade da nomenclatura anteriormente 

construída para este serviço. 

Foram quase quatro meses completos para a coleta e envolvimento com a assistência 
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prestada na clínica cirúrgica, esse período traz a reflexão sobre a real necessidade de ser 

despendido tanto tempo e realizados tantos casos (25) para se chegar a um resultado que 

explicite a validação clínica, pois houve momentos de saturação de dados durante a coleta 

devido às repetições de casos encontrados. É entendido que cada cliente é um ser individual, 

com necessidades diferenciadas e particulares, porém no geral, as situações se repetiam diante 

das necessidades evidenciadas pelo procedimento cirúrgico realizado.  
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7 CONCLUSÃO 

 

A construção desse trabalho proporcionou a realização do objetivo proposto com as 

etapas da validação de conteúdo – mapeamento cruzado, construção de definições 

operacionais e avaliação pelos profissionais, e da validação clínica – com estudos de caso na 

clínica cirúrgica, sendo um processo importante para o aprimoramento da nomenclatura 

anteriormente construída para a clínica cirúrgica do HULW/UFPB.  

Possibilitou a normalização dos conceitos diagnósticos de enfermagem construídos a 

partir de pesquisas anteriores realizadas com os conceitos diagnósticos atuais da CIPE® 2015. 

A partir desse estudo, aprimora-se a nomenclatura e atualiza seu conteúdo com as definições 

de conceitos diagnósticos avaliados por profissionais que atuam na prática clínica e vivenciam 

a realidade da clínica cirúrgica, promovendo a facilidade na utilização desses diagnósticos de 

enfermagem para a clientela correspondente. Foi possível vivenciar a rotina da clínica 

cirúrgica, observando de perto por meio dos estudos de caso realizados, as necessidades dos 

clientes hospitalizados, operacionalizando a nomenclatura com o seu uso no Processo de 

Enfermagem, verificando a sua utilidade para a prática assistencial. 

A Nomenclatura de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para a 

clínica cirúrgica do HULW/UFPB é uma ferramenta que contribui para a prática assistencial 

de enfermagem diferenciada neste setor, considerando que traz os principais diagnósticos e as 

intervenções que podem ser utilizadas para solucionar os problemas encontrados, e 

demonstrou ser um instrumento tecnológico, que traduz a realidade da clínica cirúrgica. Pode 

haver outros diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem identificados na prática 

em uma rotina, mas a base para a assistência está consolidada. A utilização dessa 

nomenclatura servirá de apoio para a identificação dos diagnósticos de enfermagem e 

planejamento da assistência com as intervenções de enfermagem. Fato que contribuirá para a 

redução do tempo utilizado nas fases do Processo de Enfermagem e, consequentemente, 

melhora na documentação da prática de enfermagem. Com a instituição da Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares (EBSERH) no hospital, houve um aumento no quantitativo de 

pessoal de enfermagem, melhorando a assistência e a documentação.  

Na validação de conteúdo foi constatada a falta de especialistas na área para compor o 

grupo de especialistas, e dentre os encontrados, dois não devolveram os instrumentos, 

diminuindo a amostra que já era escassa, fato considerado como uma das limitações do 
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estudo. Na validação clínica, alguns dos pacientes internados não quiseram colaborar com o 

estudo, em sua maioria do sexo masculino, dificultando que houvesse um equilíbrio entre 

homens e mulheres na pesquisa. A rotatividade da clínica cirúrgica dificulta um 

aprofundamento nos estudos de caso, pois o tempo de internação é curto, 5 dias em média, 

porém, este número se deve a presença de casos pontuais com mais dias de internação (13 e 

38 dias), predominando o período de 2 ou 3 dias de internação (em 17 casos). E, em geral, as 

altas hospitalares eram feitas no período da manhã, o que reduzia mais o tempo do estudo de 

caso, pois ao retornar para continuidade do estudo, o paciente já estava de saída. A repetição 

dos casos de maneira geral também foi uma dificuldade, pois causou a saturação na coleta, 

fazendo refletir sobre a necessidade de quantidade de casos ou de variedade de casos, e 

quando esgotada essa variedade, seria o momento de encerrar a coleta.  

A equipe assistencial da clínica cirúrgica tem se empenhado em melhorar a assistência 

prestada por meio de seus instrumentos e registros. Foi construído um instrumento com os 

diagnósticos e intervenções de enfermagem em forma de check list e com espaço para outros a 

serem elencados. Além disso, há um processo de adaptação do histórico de enfermagem 

utilizado na clínica, de maneira a aperfeiçoá-lo.  

A consolidação desse trabalho permite visualizar a necessidade de construção de 

diagnósticos de enfermagem que sejam voltados para determinadas clientelas, com a 

finalidade de facilitar o uso das classificações de enfermagem, assim como, de refletir sobre o 

processo de validação em enfermagem da CIPE®. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Validação por Especialistas) 

 

Esta pesquisa intitula-se Validação da Nomenclatura de Diagnósticos, Resultados e 

Intervenções de Enfermagem para a Clínica Cirúrgica do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley, da UFPB e está sendo realizada por docentes e alunos do Curso de Graduação em 

Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal da 

Paraíba. A finalidade da pesquisa é construir as definições operacionais para os enunciados de 

diagnósticos de enfermagem contidos na Nomenclatura de diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem para pacientes hospitalizados na Clínica Cirúrgica do 

HULW/UFPB, como forma de clarificar o significado dos mesmos e a sua identificação, por 

meio dos indicadores empíricos e do raciocínio clínico, na prática de enfermagem. 

A sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, você não é obrigado(a) a 

fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelas pesquisadoras. 

Caso decida não participar da pesquisa, ou se resolver posteriormente desistir da participação, 

não sofrerá nenhum dano ou prejuízo. Esclarecemos que não haverá riscos previsíveis com 

sua participação e que o TCLC deverá ser assinado nas duas vias, ficando uma com o 

pesquisador e outra com o participante do estudo. Solicitamos também sua permissão para 

apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e para publicá-los em periódicos 

da área. Por ocasião da publicação dos resultados seu nome será mantido em sigilo. 

As pesquisadoras estarão à sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa 

 
Contato da Pesquisadora Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a pesquisadora Maria 

Miriam Lima da Nóbrega. Endereço (Setor de Trabalho): Laboratório de Cuidar em Enfermagem – 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Centro de Ciências da Saúde, Cidade Universitária, 

s/n - Castelo Branco, João Pessoa – PB. CEP: 58059-900. 

Telefones: (83) 3216.7109 ou (83) 9985.3769. 

Ou 

Comitê de Ética em Pesquisa: Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW - 4º andar. Campus I 

- Cidade Universitária - Bairro Castelo Branco CEP: 58059-900 - João Pessoa-PB 

 Fone (83) 32167302, FAX (083) 32167522 CNPJ: 24098477/007-05 

E-mail: comitedeetica@hulw.ufpb.br 

 

                                     Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esta pesquisa intitula-se Validação da Nomenclatura de Diagnósticos, Resultados e 

Intervenções de Enfermagem para a Clínica Cirúrgica do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley da UFPB e está sendo realizada por docentes e alunas do Curso de Graduação em 

Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal da 

Paraíba. A finalidade da pesquisa é validar os enunciados de diagnósticos de enfermagem 

contidos na Nomenclatura de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para a 

Clínica Cirúrgica do HULW/UFPB, como forma de identificar, por meio dos indicadores 

empíricos e do raciocínio clínico, na prática de enfermagem.  

Dessa forma, solicitamos a sua colaboração para essa etapa da pesquisa na 

participação de um estudo de caso, que é a realização das fases do processo de enfermagem. 

Informamos que sua participação na pesquisa é voluntária, que você não é obrigado(a) a 

fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelas pesquisadoras. 

Caso decida não participar da pesquisa, ou se resolver posteriormente desistir da participação, 

não sofrerá nenhum dano ou prejuízo. Esclarecemos que não haverá riscos previsíveis com 

sua participação e que o TCLC deverá ser assinado nas duas vias, ficando uma com o 

pesquisador e outra com o participante do estudo. Solicitamos também sua permissão para 

apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e para publicá-los em periódicos 

da área. Por ocasião da publicação dos resultados seu nome será mantido em sigilo. As 

pesquisadoras estarão à sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário 

em qualquer etapa da pesquisa. 

 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

Impressão dactiloscópica 

  ______________________________________ 

                Assinatura da Testemunha 
Contato da Pesquisadora Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a pesquisadora Maria Miriam 

Lima da Nóbrega. Endereço (Setor de Trabalho): Laboratório de Cuidar em Enfermagem – Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem – Centro de Ciências da Saúde, Cidade Universitária, s/n - Castelo Branco, João 

Pessoa – PB. CEP: 58059-900. 

Telefones: (83) 3216.7109 ou (83) 9985.3769. 

Ou 

Comitê de Ética em Pesquisa: Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW - 4º andar. Campus I - Cidade 

Universitária - Bairro Castelo Branco CEP: 58059-900 - João Pessoa-PB 

 Fone (83) 32167302, FAX (083) 32167522 CNPJ: 24098477/007-05 

E-mail: comitedeetica@hulw.ufpb.br 

 

                                     Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante 
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APÊNDICE C 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DAS DEFINIÇÕES OPERACIONAIS DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM PARA A 

CLÍNICA CIRÚRGICA DO HULW/UFPB 
Prezados(as) colegas, 

Esta pesquisa intitula-se Validação da Nomenclatura de Diagnósticos, Resultados e Intervenções de Enfermagem para a Clínica Cirúrgica do Hospital Universitário Lauro Wanderley, 

da UFPB e está sendo realizada por docente e aluna do Curso de Pós-Graduação em Enfermagem nível Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da 

Paraíba. A finalidade da pesquisa é construir definições operacionais para os enunciados de diagnósticos de enfermagem contidos na Nomenclatura de diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem para clientes da Clínica Cirúrgica do HULW/UFPB, como forma de clarificar o significado dos mesmos e a sua identificação, por meio dos indicadores empíricos e do raciocínio 

clínico, na prática de enfermagem. Gostaria de contar com sua participação nesta pesquisa na qualidade de especialista assinalando na terceira e/ou quarta coluna se concorda ou não com a 

definição construída para cada diagnóstico de enfermagem, e acrescentando sugestões para o aprimoramento das definições na quinta coluna. Estamos à sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considere necessário. 

Atenciosamente, 

Ana Carolina Regis da Cunha – Pesquisadora 

Maria Miriam Lima da Nóbrega – Orientadora  

Diagnósticos de Enfermagem Definição operacional 
Concorda? Sugestões 

SIM       NÃO  

Necessidade Psicobiológica - Oxigenação 

Dispneia (especificar o grau) Dificuldade de respirar, podendo o paciente estar consciente ou não, com movimento forçado de ar para dentro e fora dos 

pulmões, com respiração curta, associado à insuficiência de oxigênio no sangue circulante, sensação de desconforto, alteração 

da profundidade respiratória, aumento da frequência respiratória, utilização da musculatura acessória para respirar, dificuldade 

de locomoção, dificuldade para alimentação, sensação de opressão torácica, cansaço, agitação, noite mal dormida, ansiedade, 

batimento das asas do nariz, dificuldade de realizar atividades normais, episódios de vômitos ao se alimentar, presença de 

ruídos adventícios como sibilos, estertores e roncos. 

   

Respiração prejudicada Comprometimento no processo contínuo de troca molecular de oxigênio e dióxido de carbono dos pulmões. Inspiração ou 

expiração que não proporciona ventilação adequada, caracterizada por pressão expiratória ou inspiratória diminuída, dispneia, 

bradipneia ou taquipneia, ortopneia, uso da musculatura acessória para respirar, alterações na profundidade respiratória e 

batimento de asa de nariz. 

   

Tosse produtiva Expulsão súbita do ar dos pulmões para as vias aéreas, sendo um reflexo de proteção para limpar as vias aéreas, associado à 

irritação das mesmas, acompanhada de expectoração de secreção, que é purulenta ou de líquido da traqueia, brônquios e 

pulmões; podendo ser aguda ou crônica, apresentando alteração do padrão respiratório, roncos, dificuldade de expectorar, 

episódio de vômitos, irritabilidade, dificuldade para alimentação, dificuldade para ingestão de líquidos, obstrução nasal, 

cansaço e perda de apetite. 

   

Tosse seca Expulsão súbita do ar dos pulmões para as vias aéreas após inspiração profunda e fechamento da glote, sendo um reflexo de 

proteção para limpar as vias aéreas, associado à irritação das mesmas sem expectoração, manifestando chiado na garganta, 

dificuldade para respirar, alteração da voz, desobstrução ineficaz de vias aéreas e ansiedade. 

   

Necessidade Psicobiológica - Hidratação 

Edema (especificar o grau e a 

localização) 

Excesso de líquidos corporais em espaços tissulares com intumescimento do tecido, ocorrendo a retenção de líquido, aumento 

da permeabilidade capilar, aumento na pressão hidrostática, alterações na turgidez da pele, ganho de peso, oligúria, diminuição 

   



89 

 

 

Diagnósticos de Enfermagem Definição operacional 
Concorda? Sugestões 

SIM       NÃO  

da flexibilidade dos locais edemaciados, irritabilidade, dor a palpação. 

Ingestão de líquidos diminuída Estado pelo qual o indivíduo apresenta diminuição do equilíbrio da ingestão e eliminação de líquidos e eletrólitos de menos de 

2.600 ml em média em adultos nas 24 horas. 

   

Risco de volume de líquidos 

aumentado 

Risco para aumento na soma de processos corporais e mecanismos homeostáticos envolvidos na regulação da retenção e 

eliminação de fluidos corporais tais como a quantidade e equilíbrio de água e eletrólitos nos compartimentos intracelulares do 

corpo, apresentando ausência de sinais de sede, pele fria e úmida e mucosa úmida. 

   

Volume de líquidos aumentado Retenção de líquidos isotônicos apresentando alteração na pressão sanguínea, no estado mental, no padrão respiratório, 

ansiedade, inquietação, azotemia, dispneia, ganho de peso em curto período, ingestão maior que eliminação, oligúria.  

   

Volume de líquidos diminuído Estado no qual o indivíduo apresenta diminuição do equilíbrio da ingestão e eliminação de líquidos e eletrólitos de menos de 

2.600 ml em média no adulto nas 24 horas, apresenta-se por alteração do turgor da pele, no estado mental, aumento da 

temperatura corporal, na concentração urinária e na frequência cardíaca; diminuição da pressão de pulso, da pressão sanguínea, 

do débito urinário, do enchimento venoso, do turgor da língua e do volume de pulso, fraqueza, mucosas secas, pele seca, perda 

súbita de peso e sede. 

   

Necessidade Psicobiológica - Nutrição 

Apetite prejudicado Estado no qual o indivíduo apresenta uma alteração na sensação de desejo de satisfazer necessidades corporais/orgânicas de 

nutrientes ou de um ou mais tipos de alimentos em virtude da alteração nos hábitos de ingestão de alimentos, intolerância 

alimentar e/ou resfriados, apresentando apetite diminuído, alteração no tónus muscular, perda de peso e dor abdominal. 

   

Emagrecimento Estado no qual o indivíduo apresenta diminuição do peso corporal por meio da mensuração da quantidade de massa corporal, 

com peso corporal 20% ou mais abaixo do ideal, proeminências ósseas salientes, mucosas pálidas, fraqueza, sons intestinais 

hiperativos, intolerância alimentar, ansiedade, episódio de aflição e medo, dor abdominal, diarreia, distúrbio intestinal, perda 

de apetite, uso de laxantes. 

   

Ingestão de alimentos diminuída Processo de ingerir nutrientes/alimentos necessários ao crescimento para satisfazer às necessidades metabólicas, 

funcionamento normal e manutenção da vida, insatisfatório, apresentando alteração no paladar, diminuição de apetite, perda de 

peso, aversão ao alimento, cavidade bucal ferida, cólicas abdominais, diarreia, dor abdominal, fragilidade capilar, fraqueza dos 

músculos necessários à deglutição e mastigação, mucosas pálidas, sons intestinais hiperativos e tônus muscular insuficiente. 

   

Peso corporal excessivo Situação de peso corporal elevado e massa corporal normalmente de mais de 10 a 20% acima do peso ideal, com aumento na 

proporção de células gordurosas, principalmente nas vísceras e nos tecidos subcutâneos, associado a excesso de ingestão de 

nutrientes e falta de exercício físico, apresentando acúmulo de gordura anormal ou excessiva para a idade e gênero. 

   

Necessidade Psicobiológica - Eliminação 

Constipação Diminuição na frequência normal de evacuação/defecação, acompanhada por eliminação difícil ou incompleta de fezes e/ou 

eliminação de fezes excessivamente duras e secas, geralmente apresentando dor abdominal e à evacuação, massa abdominal no 

quadrante inferior esquerdo palpável, redução na frequência e volume das fezes, esforço para evacuar, ruídos intestinais 

hiperativos ou hipoativos, redução da motilidade gástrica, maciez à percussão abdominal e abdome distendido. 

   

Eliminação intestinal prejudicada Estado no qual o indivíduo apresenta movimento e evacuação comprometido por meio da defecação, habitualmente uma vez 

ao dia, de fezes moles e moldadas podendo apresentar dor abdominal, urgência para evacuar e ruídos intestinais hiperativos, 

atividade peristáltica diminuída, fezes ressecadas, distensão abdominal, esvaziamento gástrico diminuído e mudança na 

coloração das fezes (acolia/hipocolia) devido a algum problema no metabolismo da bilirrubina. 

   

Eliminação urinária aumentada Disfunção na eliminação de urina por meio da micção com aumento da frequência e volume associado à disfunção renal,    
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nocturia, disúria, podendo apresentar incontinência e urgência urinária. 

Náusea Sensação desagradável de enjoo com tendência/vontade para vomitar, vagamente relacionada com o epigástrio e abdome, 

agravada pelo sabor ou cheiro ou lembranças de episódios anteriores que reportam ao vômito, apresentando mal-estar. 

   

Vômito Expulsão forçada do conteúdo gástrico através da boca, precedido ou não de náuseas, acompanhado de mal-estar, perda do 

apetite, salivação excessiva, refluxo, podendo causar desequilíbrio eletrolítico e perda de líquidos corporais. 

   

Necessidades Psicobiológicas – Sono e repouso 

Estado de sonolência Estado intermediário entre o sono e a vigília, com sensação de indisposição e desânimo, apatia ou prostração, com 

incapacidade para responder aos estímulos e/ou aos movimentos normais acompanhado de irresistível tendência para dormir, 

estado depressivo e alterações no sono REM. 

   

Sono e repouso prejudicados Interrupções, limitadas pelo tempo, da quantidade e qualidade de sono e repouso, decorrentes de fatores internos, externos e 

ambientais, apresentando alteração no padrão de sono, estar em ambiente desfavorável, sensação de noite mal dormida, 

indisposição para as atividades cotidianas, pesadelos, despertar não intencional, dificuldade para iniciar o sono e não se sentir 

descansado. 

   

Necessidades Psicobiológicas - Atividade física, Mecânica corporal, Motilidade e Locomoção 

Deambulação prejudicada Limitação na independência com a capacidade de andar prejudicada em situações diversas como subir escadas e dificuldade 

para percorrer distâncias necessárias e de andar sobre superfícies irregulares, devido a uma alteração cognitiva, dor, equilíbrio 

prejudicado, força muscular insuficiente, medo de cair, obesidade, prejuízos musculoesqueléticos ou neuromusculares, ou 

visão prejudicada. 

   

Fadiga Sensação de exaustão e capacidade para trabalho físico e mental diminuída, prolongada e incapacitante, caracterizada por 

apatia, aumento da necessidade de descanso, concentração comprometida, aumento dos sintomas físicos, cansaço, bocejos 

frequentes, energia insuficiente, letargia, padrão do sono não restaurador e consequente sonolência. Ocorre devido a uma 

barreira ambiental (no sentido de ambiente desconhecido), condição fisiológica (anemia, doença específica), depressão, 

desnutrição, estressores e/ou privação do sono. 

   

Mobilidade no leito prejudicada Limitação de movimento independente de uma posição para outra no leito, apresentando-se pelo prejuízo na capacidade de 

mover-se entre a posição prona e supina, posição sentada e supina, posição sentada prolongada, prejuízo em reposicionar-se na 

cama e para virar-se de um lado para o outro. 

   

Necessidades Psicobiológicas - Sexualidade 

Relação sexual prejudicada Diminuição ou ausência de libido e/ou excitação mútua e orgasmo prejudicado associado a processo orgânico ou fatores 

psicossociais, impotência sexual. 

   

Necessidades Psicobiológicas - Cuidado Corporal 

Capacidade de autocuidado 

prejudicada 

Estado no qual o indivíduo apresenta comprometimento da capacidade de realizar as necessidades individuais de higiene e 

atividades da vida diária sozinho. 

   

Higiene corporal prejudicada Estado no qual o indivíduo apresenta incapacidade para realizar ou completar as atividades de higiene corporal por si mesmo, 

manter um padrão contínuo de higiene, manter o corpo limpo e bem arrumado, sem odores corporais, lavar regularmente as 

mãos, limpar os ouvidos, nariz e áreas perineais, manter a pele suave utilizando princípios para preservar e manter a limpeza. 

   

Necessidades Psicobiológicas - Integridade física e cutâneo mucosa 

Ferida cirúrgica infectada  Corte do tecido produzido por um instrumento cirúrgico para criar abertura em um espaço corporal ou em um órgão oco 

resultando em drenagem de soro e sangue e transbordamento de seu conteúdo, mostrando sinais de infecção com secreção 
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purulenta ou inflamação aguda sem pus, tecido necrótico, corpos estranhos, diminuição do processo de cicatrização, causada 

por falha na assepsia.  

Ferida cirúrgica limpa  Incisão/sítio cirúrgico limpo isento de inflamação, infecção em que não ocorre quebra de técnica asséptica, podendo ser um 

trauma penetrante, sem presença de drenos, sendo eletiva e não traumática. 

   

Integridade da pele prejudicada Epiderme e/ou derme danificada devido a procedimentos invasivos, fatores mecânicos como forças de cisalhamento, 

perfuração, pressão, imobilidade física, pressão sobre saliência óssea, alterações no turgor da pele, circulação prejudicada, 

alteração na sensibilidade, umidade, alteração na pigmentação da pele, circulação prejudicada, prurido, eritema, lesões na pele, 

metabolismo e imunodeficiência. 

   

Necrose  Morte do tecido associada a inflamação local, processo infeccioso, maligno ou lesão mecânica do tecido, sendo graduada em 

níveis de acordo com a severidade em associação à duração da falta de oxigenação do tecido, sendo caracterizada 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 dor, devido a lesões nervosas, com alto risco para infecções da ferida, perda de tecido danificado e 

partes do corpo. 

   

Pele seca  Epiderme dura, áspera e escamosa, desidratada, sem brilho, pele com sensação de estar repuxada, alteração no turgor da pele, 

pele esbranquiçada ao coçar, pouco úmida com risco de fissuras e rachaduras, sobretudo nas mãos, pés e proeminências ósseas, 

como cotovelos e joelhos. 

   

Prurido (especificar a localização)  Estado no qual o indivíduo apresenta sensação de formigamento desagradável, sensação cutânea, seguida de impulso para 

coçar a pele ou o couro cabeludo, formigamento irritante, geralmente, causada pela liberação de substâncias químicas 

particulares ao organismo, ressecamento da pele, doença ou reação medicamentosa, apresentando fissura na pele, coloração 

avermelhada na pele afetada e risco de lesões na pele. 

   

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/ou idade avançada, podendo haver solução de continuidade, 

perda de substância na pele ou nas mucosas como resultado da compressão tecidual e perfusão inadequada. 

   

Necessidades Psicobiológicas - Regulação Térmica 

Temperatura corporal aumentada 

(Hipertermia)  

Temperatura corporal elevada acima de 37,8ºC, caracterizada por pele avermelhada, seca e quente ao toque, vasodilatação 

periférica, taquicardia, taquipneia, sonolência, cefaleia, confusão mental, sudorese, postura anormal, letargia, irritabilidade. 

   

Temperatura corporal diminuída 

(Hipotermia)  

Temperatura corporal abaixo de 35,5ºC, ocasionando frio, pele fria, seca e pálida, tremores, calafrios, preenchimento capilar 

lento, taquicardia, bradicardia, leito ungueal cianótico, hipertensão, piloereção associada à exposição prolongada ao frio, 

taquicardia, vasoconstrição periférica, hipóxia, aumento da taxa metabólica, redução no nível de glicose no sangue, agitação.  

   

Necessidades Psicobiológicas - Regulação vascular 

Débito cardíaco aumentado Quantidade excessiva de sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo, por minuto, para atender às demandas metabólicas 

corporais. 

   

Débito cardíaco diminuído Quantidade insuficiente de sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo, por minuto, para atender às demandas metabólicas 

corporais, apresentando alterações eletrocardiográficas como bradicardia, palpitações cardíacas e taquicardia. Pré-carga 

alterada identificada por distensão da veia jugular, edema, fadiga, murmúrio cardíaco; pós-carga alterada identificada por 

alteração da pressão sanguínea, cor anormal da pele, dispneia, oligúria, pele fria, úmida e pegajosa, pulsos periféricos 

diminuídos, tempo de preenchimento capilar prolongado. Podendo apresentar ainda ansiedade e inquietação. 

   

Perfusão tissular ineficaz Redução na circulação sanguínea, capaz de comprometer a saúde, apresentada por características da pele alteradas como cor,    



92 

 

 

Diagnósticos de Enfermagem Definição operacional 
Concorda? Sugestões 

SIM       NÃO  

elasticidade, umidade, temperatura, além de cicatrização de ferida retardada, cor da pele pálida na elevação, dor em 

extremidades, tempo de preenchimento capilar > 3 segundos, diminuição do pulso arterial, alteração na pressão sanguínea e 

cicatrização de feridas. 

Pressão sanguínea diminuída  Pressão exercida pela circulação do sangue na parede dos vasos da circulação sistêmica e pulmonar e do coração abaixo dos 

parâmetros de normalidade, no adulto sendo considerada normal 120/80mmHg. 

   

Pressão sanguínea elevada  Pressão exercida pela circulação do sangue na parede dos vasos da circulação sistêmica e pulmonar e do coração acima dos 

parâmetros de normalidade, no adulto sendo considerada normal 120/80mmHg, apresentando bombeamento do sangue com 

uma maior força. 

   

Risco de sangramento Risco de redução no volume de sangue capaz de comprometer a saúde relacionada à lesão de vasos sanguíneos, fatores de 

coagulação defeituosos, à história de quedas e/ou traumas. 

   

Sangramento Perda sanguínea do sistema vascular associada à coagulopatia inerente, trauma, complicações decorrentes de procedimento 

cirúrgico e destruição de um ou mais vasos sanguíneos. 

   

Necessidades Psicobiológicas - Regulação neurológica 

Confusão Pensamento distorcido com alienação mental, transitória ou permanente, perturbação na cognição e atenção, memória 

prejudicada com desorientação em relação à pessoa, lugar e/ou tempo, podendo apresentar fala incoerente, agitação e ausência 

de senso de direção, de origem ou surgimento indeterminado. Aguda: Início abrupto e reversível. Crônica: Deterioração 

irreversível, prolongada e/ou progressiva. 

   

Necessidades Psicobiológicas - Regulação Imunológica 

Risco de infecção Vulnerabilidade/risco à invasão e multiplicação de organismos patogênicos, que pode comprometer a saúde, causando doença 

por lesão celular local, secreção de toxinas ou reação antígeno-anticorpo, aumento da exposição a patógenos, defesas primárias 

e/ou secundárias inadequadas, desnutrição, procedimentos invasivos, podendo estar relacionada à desnutrição, enfermidades 

crônicas, procedimentos invasivos, alteração na integridade da pele, alteração no peristaltismo, alteração no pH das secreções, 

diminuição de hemoglobina, imunossupressão, leucopenia e/ou resposta inflamatória suprimida. 

   

Necessidades Psicobiológicas - Percepção dos órgãos dos sentidos: olfativa, visual, auditiva, tátil, gustativa, dolorosa 

Audição diminuída  Comprometimento da capacidade de ouvir devido à falta de resposta a estímulos por parte dos órgãos auditivos, apresentando 

presença de zumbidos ou ruídos causando-lhe dificuldade de comunicação. 

   

Dor (especificar a intensidade)  Experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesões reais, potenciais ou descritas, destacando com prevalência 

as dores abdominais, cefaleia e dores nos membros, sendo um caracterizada por um relato subjetivo de sofrimento, expressão 

facial de dor, alteração no tônus muscular, comportamento autoprotetor, aparência abatida, caretas, agitação, procura posições 

para aliviar a dor, alteração no sono e repouso, afastamento de contato social, processo de pensamento prejudicado, 

comportamento distraído e retraído, inquietação e perda do apetite, além de mudanças em parâmetros fisiológicos, como 

pressão sanguínea, frequência cardíaca, frequência respiratória, e saturação de oxigênio. 

   

Dor aguda Estado em que o individuo apresenta e relata a presença de desconforto grave ou sensação desconfortável, de início súbito ou 

lento, intensidade leve a intensa, com término antecipado ou previsível, apresentando subjetivo relato 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 crônica Estado em que o individuo apresenta e relata a presença de desconforto grave ou sensação desconfortável de qualquer    
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intensidade leve a intensa, constante ou recorrente, sem término antecipado ou previsível e com duração maior que três meses, 

sendo uma dor persistente ou intermitente por mais de seis meses, associado a um processo crônico, com lesão tissular real ou 

potencial, ou descrita em termos de tal lesão, 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 na ferida cirúrgica  Aumento da sensação corporal desconfortável localizada ou dor à palpação, com referência subjetiva de sofrimento em corte 

do tecido produzido por um instrumento cirúrgico. 

   

Visão diminuída  Comprometimento da capacidade de ver, devido à falta de resposta à estimulação dos órgãos visuais.    

Necessidades Psicobiológicas - Terapêutica 

Recuperação do estado de saúde 

esperado 

Situação ou sobrevivência normal conforme o esperado na qual o indivíduo busca, ativamente, melhores hábitos em seu 

ambiente a fim de atingir um nível de saúde estável. 

   

Necessidade Psicossocial – Segurança emocional 

Agitação (especificar o grau)  Estado no qual o indivíduo apresenta condição de excitação psicomotora despropositada, atividade incansável, andar ritmado, 

descarga de tensão nervosa associada com ansiedade, medo ou estresse mental, podendo ser especificada de acordo com os 

graus: leve, moderada e severa. 

   

Angústia (especificar o grau) Sensação de opressão emocional seguido de mal-estar físico e psíquico que se manifesta por rubor ou palidez, suores ou secura 

das mucosas, taquicardia ou bradicardia e palpitações. Pode ser especificada de acordo com os graus: leve, moderada e severa 

e acompanhada por sentimento de dor intensa e severa e tristeza. 

   

Angústia devido à impotência Emoção negativa caracterizada por tristeza, angústia e aflição devido à falta de controle sobre uma situação atual ou 

acontecimento imediato. 

   

Ansiedade (especificar o grau) Estado de desconforto físico e psíquico, pelo qual o indivíduo apresenta sensação difusa de apreensão, tensão, insegurança, 

ameaça, perigo ou angústia; sem ou com causa conhecida, acompanhado de prejuízo no sono, diminuição da autoconfiança, 

aumento da tensão muscular e do pulso, pele pálida, aumento da transpiração, suor na palma das mãos, pupilas dilatadas, voz 

trêmula e/ou desconforto abdominal. Deve ser especificada de acordo com os graus: leve, moderada e severa.  

   

Medo Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia, devido a causa conhecida ou desconhecida, acompanhado às vezes de luta 

psicológica ou resposta de fuga, caracterizado por apreensão, autossegurança diminuída, inquietação, excitação, náusea, 

vômito, palidez, pressão sanguínea aumentada, frequência respiratória aumentada, transpiração aumentada, alteração no sono e 

repouso, sensações de alarme, receio e/ou tensão aumentada. 

   

Necessidade Psicossocial - Amor, aceitação, autorrealização 

Aceitação do estado de saúde Processo de, controlar, reduzir ou eliminar, ao longo do tempo, sentimentos de apreensão e tensão em relação ao seu estado de 

saúde, aceitando ou entendendo sua condição de saúde. 

   

Bem-estar prejudicado  Estado emocional diminuído no qual o indivíduo não vê alternativas ou escolhas pessoais disponíveis para solução de 

problemas, falta de proposito ou significado da vida e insatisfação com a independência prejudicada. 

   

Necessidade Psicossocial - Liberdade e participação 

Risco de crise familiar Potencial desequilíbrio na estabilidade mental, social ou econômica de um grupo, com alteração em sua função normal e 

dificuldade para solucionar e comunicar problemas, para admitir mudanças, para reconhecer e usar recursos internos e externos 

de modo a reconhecer situações de mudança, e para reconhecer recursos internos, rede externa de apoio, apresentando 

ambiente tenso e comunicação familiar ineficiente. 
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Necessidade Psicossocial - Comunicação 

Comunicação prejudicada Troca de informações, sentimentos ou pensamentos seja ela verbal ou não verbal ausentes, caracterizada por ausência de 

contato visual, déficit visual parcial ou total, audição prejudicada dificuldade para expressar verbalmente os pensamentos 

(afasia, disfasia, apraxia), dispneia, desatenção, gagueira, fala com dificuldade. 

   

Necessidade Psicossocial - Educação para a saúde/aprendizagem 

Falta de conhecimento sobre a 

cirurgia 

Falta de cognição e reconhecimento da informação sobre o procedimento a ser realizado ou já realizado caracterizado por 

sentimento de apreensão ou insegurança pessoal diante da cirurgia. 

   

Falta de conhecimento sobre o 

autocuidado com a ferida cirúrgica 

Falta de cognição e reconhecimento da informação sobre os cuidados a serem tomados para recuperação da ferida cirúrgica, 

das restrições de atividades e prosseguimento de cuidados com o intuito de manter-se seguro e sobreviver diante da ferida 

cirúrgica. 

   

Necessidade Psicossocial - Orientação no tempo e no espaço 

Orientação no tempo e no espaço 

prejudicada 

Estado em que o indivíduo apresenta mudança de comportamento, estado de consciência diminuída e desorientado, 

apresentando prejuízo na relação 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 

consciência (ou cognição) da própria identidade, como a idade, data de nascimento; e em termos de reconhecimento das 

pessoas ao redor. 

   

Necessidade Psicossocial - Autoestima, autoconfiança, autorrespeito, atenção, autoimagem 

Autoimagem alterada Alteração na concepção ou imagem mental de si mesmo apresentada por comportamentos positivos ou negativos em relação 

ao próprio corpo, à aparência e recusa em confirmar mudança real. 

   

Baixa autoestima situacional Comportamento de desenvolvimento de percepção negativa da opinião sobre si mesmo, da visão do próprio valor e 

capacidades; verbalização negativas de crenças, da confiança sobre si, da autoaceitação e autolimitação, em resposta a uma 

situação atual. 

   

Necessidade Psicoespiritual – Religiosidade/espiritualidade 

Bem-estar espiritual prejudicado Estado em que o indivíduo tem apreensão acerca da relação com a Força Maior, a família e/ou amigos.    

Crenças culturais conflitantes Conflitos na convicção pessoal baseada nos próprios valores culturais.    

 
CARACTERIZAÇÃO DO PARTICIPANTE 

a) Idade:  

20 a 30 anos (  )  31 a 40 anos (  )  41 a 50 anos (  )  Mais de 51 anos (  ) 

b) Sexo:  

(  ) feminino  (  ) masculino 

c) Nível de educação em Enfermagem: 

Graduado (   ) Especialista (   )     Mestre (   )   Doutor (   ) 

Área:_____________________________________________________________ 

 

d) Anos de experiência profissional: 

1 a 5 (   )       6 a 10 (   )     11 a 15 (   )   16 a 20 (   ) 21 a 25 (   )      Mais de 25 (  ) 

e) Posição na Enfermagem:  

Enfermeira(o) assistencial (   ) Enfermeira(o) docente (   ) 
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APÊNDICE D 

ESTUDOS DE CASO 

CASO 01: 

M.H.L., 42 anos, sexo feminino, casada, evangélica, ensino fundamental completo, cabeleireira, admitida em 25/07/2016, 

com queixa principal de sangramento uterino anormal decorrente de mioma e irregularidade endometrial. Cirurgia realizada 

no dia 25/07/2016, encontrando-se pós-operatório imediato de Videohisteroscopia cirúrgica – Miomectomia e Ablação 

endometrial. Ao exame a paciente apresentou-se consciente, orientada e sonolenta (efeito anestésico); pele e mucosas 

normocoradas; venóclise periférica em MSE; sono prejudicado por fatores individuais como ansiedade anterior ao 

procedimento cirúrgico e por expectativa de alta hospitalar; ingestão hídrica insatisfatória; higiene corporal satisfatória; 

expansibilidade torácica bilateral, eupneica, murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios; normocárdica, ritmo 

cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; abdome plano, flácido, doloroso em região 

inferior, ruídos hidroaéreos diminuídos; eliminações vesical presente de aspecto claro e límpido (visualizada) e intestinal 

ausente há alguns dias, sendo referido que na última defecação as fezes apresentavam-se endurecidas; apresentando-se 

ansiosa por alta hospitalar, porém confiante que seu problema foi resolvido com o procedimento, apesar de não ter 

conhecimento sobre a cirurgia; estava acompanhada de familiar – nora. Verificados os sinais vitais: T = 35,6ºC; P = 72bpm; 

R = 20irpm; PA = 120x90 mmHg; apresentando discreta redução da temperatura corporal e queixando-se de dor em região 

pélvica, provavelmente decorrente de procedimento cirúrgico. 

Quadro 1. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 1. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Hidratação 
Ingestão de líquidos 

diminuída 

Ingestão de líquidos 

normal 

- Avaliar as características da eliminação 

urinária; 

- Avaliar turgor e elasticidade cutâneo e a 

mucosa oral; 

- Instruir a paciente quanto à ingestão 

adequada de líquidos. 

Eliminação Risco de constipação 
Risco ausente de 

constipação 

- Auscultar ruídos hidroaéreos; 

- Ensinar exercícios abdominais para 

estímulo do peristaltismo; 

- Estimular a deambulação precoce; 

- Estimular a prática de atividades físicas 

na alta; 

- Incentivar maior ingestão hídrica e 

alimentos com fibra.  

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 

- Identificar estressores individuais e 

orientar para reduzi-los; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir; 

Segurança física e 

do meio ambiente 
Risco de infecção 

Risco diminuído de 

infecção 

- Monitorar os sinais e sintomas de 

infecção; 

- Monitorar acesso venoso e feridas 

cirúrgicas; 

- Monitorar os sinais vitais; 

Regulação térmica 
Temperatura 

corporal diminuída 

Temperatura corporal 

adequada 

- Evitar correntes de ar no ambiente; 

- Manter a paciente aquecida com uso de 

cobertores; 

- Manter a paciente hidratada; 

- Verificar temperatura corporal de seis 

em seis horas. 

Sensopercepção 
Dor moderada em 

região pélvica 

Dor diminuída em 

região pélvica 

- Ajudar a paciente a ficar em posição 

confortável; 

- Favorecer repouso/sono adequados para 

alívio da dor; 

- Administrar medicação conforme 

prescrição; 

- Avaliar a eficácia da medicação, após 

sua administração. 

Necessidade psicossocial 

Segurança 

emocional 
Ansiedade leve Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente a paciente; 

- Explicar a necessidade de permanecer 

no hospital para melhora do quadro 

clínico; 

- Esclarecer dúvidas da paciente em 
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Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

relação ao tratamento. 

Educação para a 

saúde/ 

aprendizagem 

Falta de 

conhecimento sobre 

a cirurgia 

Conhecimento 

adequado sobre a 

cirurgia 

- Estimular a paciente a relatar sua 

ansiedade; 

- Oferecer informações sobre a cirurgia 

realizada; 

 

Orientada sobre ingestão hídrica, deambulação precoce, uso de cobertor para reestabelecimento da temperatura corporal, 

orientada sobre o procedimento cirúrgico realizado e sobre a rotina hospitalar. 

Visita 2 (1º dia de pós-operatório – manhã 26/07): Paciente apresentou melhor aceitação hídrica, deambulando, com 

temperatura corporal restabelecida, dor melhorada, porém existente, sono prejudicado devido à ansiedade por alta 

hospitalar. Orientada sobre a necessidade de permanência e possível alta à tarde. 

Visita 3 (1º dia de pós-operatório – tarde 26/07): Paciente deambulando, com dor melhorada, sono melhorado (conseguiu 

dormir um pouco), porém ainda prejudicado. Orientada sobre cuidados na alta hospitalar, como repouso durante os dias 

estabelecidos pela equipe médica (03 dias), evitar esforços desnecessários como pegar em objetos pesados ou se abaixar para 

pegar algo; ingerir bastante água, comer frutas e verduras, preferencialmente alimentos ricos em fibras como laranja com 

bagaço, mamão, verduras em geral, para auxiliar a digestão e evitar incômodos ao tentar evacuar; manter higiene íntima para 

evitar possível infecção, visto que o procedimento foi por via vaginal. Paciente saiu de alta hospitalar.  

Avaliação: Paciente apresentou aceitação de orientações prestadas, realizando as ações requisitadas e demonstrou que 

seguiria com as orientações para restabelecimento da saúde em casa. As intervenções elencadas surtiram efeito, promovendo 

o alcance dos resultados esperados diante do quadro apresentado e diante da possibilidade encontrada na assistência. O 

processo de enfermagem mostrou-se eficaz, do ponto de vista da disponibilidade da pesquisadora em orientar, explicar, 

justificar a importância e a necessidade das ações indicadas, de maneira que gerou uma relação de confiança, onde o que foi 

orientado foi bem acatado. O que não estava ao alcance, como procedimentos invasivos e administração de medicações, foi 

acompanhado, de acordo com a necessidade. As intervenções elencadas obtiveram resultados satisfatórios dentro das 

possibilidades de realização da pesquisadora, contudo, foram observadas as demais intervenções realizadas pela equipe de 

enfermagem e também obtiveram resultados satisfatórios. 

 

CASO 02: 

E.B.N., 45 anos, sexo feminino, casada, evangélica, ensino médio completo, artesã/do lar, admitida em 24/07/2016, com 

queixa principal de pirose em região epigástrica há 03 anos. Cirurgia realizada no dia 25/07/2016, encontrando-se pós-

operatório imediato de Colecistectomia videolaparoscópica. Ao exame a paciente apresentou-se consciente, orientada e 

sonolenta (efeito anestésico); pele e mucosas normocoradas; venóclise periférica em MSD; sono prejudicado por fatores 

individuais como ansiedade anterior ao procedimento cirúrgico e por expectativa de alta hospitalar; ingestão hídrica 

satisfatória em episódios anteriores a cirurgia (sic), apresentando sede moderada; higiene corporal satisfatória; 

expansibilidade torácica bilateral, eupneica, murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios; normocárdica, ritmo 

cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; abdome plano, distendido, doloroso, ruídos 

hidroaéreos presentes; eliminações vesical presente de aspecto turvo, coloração amarelada e em pouca quantidade 

(visualizada) e intestinal normal com aspecto pastoso (sic e de episódio anterior a cirurgia); apresentando-se ansiosa por alta 

hospitalar, porém confiante que seu problema foi resolvido com o procedimento, e apresentando conhecimento sobre a 

cirurgia; estava acompanhada de familiar – esposo. Verificados os sinais vitais: T= 36ºC; P= 72bpm; R=20irpm; PA= 120x70 

mmHg; queixando-se de dor e distensão abdominal, provavelmente decorrente de procedimento cirúrgico. 

Quadro 2. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 2. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Hidratação Sede Sede diminuída 
- Orientar o alívio da sede com medidas 

alternativas como algodão com água. 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 

- Identificar estressores individuais e 

orientar para reduzi-los; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir; 

Segurança física e 

do meio ambiente 
Risco de infecção 

Risco diminuído de 

infecção  

- Monitorar os sinais e sintomas de 

infecção; 

- Monitorar os sinais vitais; 

- Monitorar acesso venoso e feridas 

cirúrgicas; 

Integridade física 
Integridade da pele 

prejudicada 

Integridade da pele 

melhorada 

- Avaliar a evolução de lesões; 

- Manter a higiene da pele; 

- Realizar curativo sempre que necessário 

na ferida operatória. 

Sensopercepção 
Dor moderada em 

abdome 

Dor diminuída em 

abdome 

- Ajudar a paciente a ficar em posição 

confortável; 

- Favorecer repouso/sono adequados para 

alívio da dor; 

- Administrar medicação conforme 
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Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

prescrição; 

- Avaliar a eficácia da medicação, após 

sua administração. 

Necessidade psicossocial 

Segurança 

emocional 
Ansiedade leve Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente a paciente; 

- Explicar a necessidade de permanecer 

no hospital para melhora do quadro 

clínico; 

 

Orientado acompanhante sobre alívio da sede com algodão embebido em água; orientada deambulação precoce assim que 

possível. 

Visita 2 (1º dia de pós-operatório – manhã 26/07): Paciente apresentou melhora na sensação de sede, devido ao fim do efeito 

anestésico e a ingestão de líquidos; deambulando, com melhora do sono e da ansiedade, porém ainda esperando alta 

hospitalar. 

Visita 3 (1º dia de pós-operatório – tarde 26/07): Paciente apresentando-se estável, sem alterações em relação à visita da 

manhã. Orientada em relação aos cuidados no pós-operatório em casa, como manter a higiene em geral e lavar com água e 

sabão neutro a região da cirurgia; consumir alimentos leves, evitar refeições gordurosas, ingerir bastante água e líquidos 

saudáveis, como sucos de fruta; repousar, porém procurar deambular de vez em quando para evitar a formação de gases 

intestinais e auxiliar a plena recuperação. Paciente recebeu alta hospitalar. 

Avaliação: Paciente apresentou aceitação de orientações prestadas, realizando as ações requisitadas e demonstrou que 

seguiria com as orientações para restabelecimento da saúde em casa. O processo de enfermagem mostrou-se eficaz, do ponto 

de vista da disponibilidade da pesquisadora em orientar, explicar, justificar a importância e a necessidade das ações 

indicadas, de maneira que gerou uma relação de confiança, onde o que foi orientado foi bem acatado. O que não estava ao 

alcance, como procedimentos invasivos e administração de medicações, foi acompanhado, de acordo com a necessidade. As 

intervenções elencadas obtiveram resultados satisfatórios dentro das possibilidades de realização das intervenções pela 

pesquisadora, contudo, foram observadas as demais intervenções realizadas pela equipe de enfermagem e também obtiveram 

resultados satisfatórios. 

 

CASO 3: 

M.G.N., 50 anos, sexo feminino, casada, católica, ensino fundamental completo, funcionária pública, admitida em 

25/07/2016, com queixa principal de crise em vesícula biliar. Encontrando-se em pré-operatório, colecistectomia 

videolaparoscópica a ser realizada no dia 26/07/2016. Ao exame a paciente apresentou-se consciente, orientada; pele e 

mucosas normocoradas; sono prejudicado por fatores individuais como ansiedade anterior ao procedimento cirúrgico; 

ingestão hídrica satisfatória em episódios anteriores a cirurgia (sic); higiene corporal satisfatória; expansibilidade torácica 

bilateral, eupneica, murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios; normocárdica, ritmo cardíaco regular em dois 

tempos, bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; abdome plano, indolor, ruídos hidroaéreos presentes; eliminações 

vesical presente de aspecto claro e límpido (sic) e intestinal normal com aspecto pastoso (sic e de episódio anterior ao 

momento da coleta); apresentando-se ansiosa devido ao procedimento cirúrgico a ser realizado ao final da manhã, e 

apresentando conhecimento sobre a cirurgia; desacompanhada no momento da coleta, porém viria uma amiga em momento 

posterior. Verificados os sinais vitais: T= 36ºC; P= 90bpm; R=20irpm; PA= 120x80 mmHg. Sem queixas no momento da 

coleta. 

Quadro 3. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 3. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 

- Identificar estressores individuais e 

orientar para reduzi-los; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir; 

Necessidade psicossocial 

Segurança 

emocional 
Ansiedade moderada Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente a paciente; 

- Orientar realização de técnica de 

relaxamento antes da cirurgia; 

 

Paciente apresentando-se bem, com conhecimentos sobre cirurgia e anestesia a ser realizada, sem queixas ou dúvidas no 

momento, porém apresentava-se ansiosa devido ao procedimento que seria realizado no final da manhã. Realizada escuta 

terapêutica com a finalidade de reduzir a ansiedade pré-operatória e realizada técnica de respiração para promover 

relaxamento pré-operatório. Sono prejudicado devido à ansiedade pelo procedimento, fato que indica que este diagnóstico é 

uma consequência da ansiedade moderada. 

Visita 2 (Pré-operatório – tarde 26/07): Paciente apresentando-se bem, sendo encaminhada para bloco cirúrgico – (cirurgia 

realizada às 13:30, retorno para clínica cirúrgica às 17:30 segundo informações coletadas). 

Visita 3 (1º dia de pós-operatório – manhã 27/07): Paciente apresentando-se bem, sonolenta ainda em decorrência de 

anestesia (aplicação de anestesia realizada duas vezes, pois a primeira atingiu o líquor), em hidratação venosa com acesso em 

membro superior esquerdo, sem sinais flogísticos; sono prejudicado em decorrência de problema ambiental (paciente do 

leito vizinho com muitas dores e gemente a noite), sendo orientada a repousar durante o dia e a noite, realizar técnica de 
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respiração para relaxar e conseguir sono profundo; alimentando-se bem, curativo trocado (por equipe de enfermagem da 

assistência) com feridas operatórias apresentando-se limpas e secas (sic); deambulação prejudicada devido ao efeito do 

anestésico, pois foi orientada a não deambular até se sentir menos sonolenta; diurese por sonda vesical de demora, 

apresentando aspecto claro e medindo 300ml; devido ao próprio procedimento cirúrgico, sonda vesical de demora e acesso 

venoso periférico, há o risco de infecção e integridade da pele prejudicada, que requereu avaliação dos sinais vitais 

(T=36,2ºC; P= 70bpm; R=16irpm; PA= 120x80 mmHg), troca de curativo (realizada pela equipe) e desprezo da diurese já 

coletada (realizada pela equipe). 

Visita 4 (1º dia pós-operatório – tarde 27/07): Paciente apresentando-se bem, ainda sonolenta e em repouso devido ao efeito 

anestésico; diurese por sonda vesical de demora, para favorecer o repouso no leito. Sem queixas no momento. 

Visita 5 (2º dia pós-operatório – manhã 28/07): Paciente apresentando-se bem, sono restaurado, retirada sonda vesical de 

demora, com diurese espontânea e eliminação intestinal ausente. Paciente de alta hospitalar, aguardando retirada de acesso 

venoso periférico pela equipe de enfermagem. Orientada sobre cuidados no pós-operatório em casa, como evitar fazer 

esforços desnecessários, ingesta de água e alimentos saudáveis para recuperação plena, deambular sempre que possível, 

lavagem de ferida operatória com água e sabão, mantendo sempre a higiene do local e geral; observar sinais na ferida 

operatória como: dor, hiperemia, região quente e febre, para que procure o serviço em caso de alguma anormalidade.  

Avaliação: Paciente apresentou aceitação de recomendações estabelecidas, realizando as ações e obtendo melhora em seu 

bem-estar durante a internação hospitalar, além de demonstrar que iria seguir as recomendações em casa. O processo de 

enfermagem realizado por meio de acompanhamento desde a internação até o momento de alta hospitalar mostrou-se uma 

ferramenta eficaz e de grande valia para a organização do pensamento, decisões e das ações realizadas. As intervenções 

elencadas surtiram efeito, promovendo o alcance dos resultados esperados diante do quadro apresentado e diante da 

possibilidade encontrada na assistência, sendo observadas as intervenções prestadas pela equipe também.  

 

CASO 4: 

M.J.R.S., 49 anos, sexo feminino, casada, católica, ensino fundamental incompleto, agricultora, admitida em 26/07/2016, 

com queixa principal de sangramento menstrual anormal e história de pólipos e atipia celular em útero. Encontrando-se em 

pré-operatório de histerectomia total abdominal a ser realizada em 26/07/2016 a tarde. Ao exame a paciente apresentou-se 

consciente, orientada; pele e mucosas normocoradas; sono preservado; ingestão hídrica satisfatória em episódios anteriores a 

cirurgia (sic); higiene corporal satisfatória; expansibilidade torácica bilateral, eupneica, murmúrios vesiculares presentes sem 

ruídos adventícios; normocárdica, ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; 

abdome plano, indolor, ruídos hidroaéreos presentes; eliminações vesical presente de aspecto claro e límpido (sic) e intestinal 

normal com aspecto pastoso (sic e de episódio anterior ao momento da coleta); apresentando-se ansiosa devido ao 

procedimento cirúrgico a ser realizado ao final da manhã e com muitas dúvidas em relação à cirurgia, não sabendo como 

seria realizado o procedimento, se por via abdominal ou vaginal; acompanhada no momento da coleta - sobrinha. Verificados 

os sinais vitais: T= 36,5ºC; P= 85bpm; R=20irpm; PA= 130x80 mmHg. Sem queixas no momento da coleta. 

Quadro 4. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 4. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidade psicossocial 

Segurança 

emocional 
Ansiedade moderada Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente a paciente; 

- Orientar realização de técnica de 

relaxamento antes da cirurgia; 

Educação para a 

saúde/ 

aprendizagem 

Falta de 

conhecimento sobre 

a cirurgia 

Conhecimento 

adequado sobre a 

cirurgia 

- Estimular a paciente a relatar sua 

ansiedade; 

- Oferecer informações sobre a cirurgia a 

ser realizada; 

- Sanar dúvidas de acordo com a 

possibilidade. 

 

Paciente apresentando desconhecimento em relação a cirurgia (tipo de procedimento, anestesia, necessidade da realização). 

Orientada sobre procedimento cirúrgico a ser realizado em relação ao tipo de cirurgia, de anestesia (visualizados em 

prontuário) e principais cuidados pós-operatórios; Realizada conversa para sanar as dúvidas e orientada técnica de respiração 

para aliviar a ansiedade pré-operatória. 

Visita 2 (Pré-operatório – tarde 26/07): Paciente apresentando-se bem, sendo encaminhada para bloco cirúrgico – (cirurgia 

realizada às 14h, retorno para clínica cirúrgica às 18:30 segundo informações coletadas). 

Visita 3 (Pós-operatório imediato – manhã 27/07): Paciente apresentando-se queixosa, sono prejudicado devido a dor 

moderada na ferida cirúrgica, episódios de náusea e vômitos entre a madrugada e a manhã (6h); ainda não havia 

deambulado; em hidratação venosa com acesso em MSD, sem sinais flogísticos; diurese por sonda vesical de demora, com 

coloração amarelo-alaranjada e por volta de 200 ml; ferida operatória limpa e seca (sic), sendo necessária a realização de 

curativo em ferida operatória, que foi feito pela equipe de enfermagem. Devido ao próprio procedimento, ao acesso venoso e 

a sonda vesical de demora, há o risco de infecção e integridade da pele prejudicada, requerendo avaliação de sinais vitais 

(T= 36ºC; P= 75bpm; R=18irpm; PA= 120x80 mmHg), realização de curativo (feito pela equipe), desprezo da diurese (feito 

pela equipe). Intervenções elencadas/realizadas para dor moderada na ferida cirúrgica: Ajudar a paciente a ficar em posição 

confortável; Favorecer repouso/sono adequados para alívio da dor; Administrar medicação conforme prescrição; Avaliar a 

eficácia da medicação, após sua administração. 

Visita 4 (1º dia de pós-operatório – tarde 27/07): Retirada a sonda vesical de demora; a paciente apresentou alguns minutos 

depois, sangramento vaginal moderado de coloração vermelha (sic). Orientada sobre normalidade da situação e que a 

tendência é a redução da quantidade e que a coloração mude, ficando mais clara. 
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Visita 5 (2º dia de pós-operatório – manhã 28/07): Paciente apresentando-se bem, sono melhorado, porém ainda deficiente 

para sua necessidade, diurese espontânea, sangramento melhorado em pequena quantidade e de coloração clara; dor 

melhorada. Paciente de alta hospitalar, aguardando retirada de acesso venoso periférico pela equipe de enfermagem. 

Orientada sobre cuidados no pós-operatório em casa, como evitar esforços desnecessários, seguindo a recomendação médica 

do repouso de 30 dias para grandes esforços; lavar com água e sabão a ferida operatória mantendo sempre a higiene, atentar 

para sinais na ferida operatória como: dor, hiperemia, região da ferida quente e febre, para que procure o serviço em caso de 

anormalidades; orientada a ingestão de líquidos e alimentos saudáveis para recuperação plena; observar também a evolução 

do sangramento vaginal que deve diminuir e ficar claro gradativamente.  

Avaliação: Paciente receptiva, bastante cuidadosa com as orientações e recomendações feitas. Seguiu as intervenções 

estabelecidas, apresentando resultados satisfatórios dentro das possibilidades encontradas para sanar suas necessidades, além 

de demonstrar que seguiria recomendações de alta. O processo de enfermagem foi realizado e surtiu efeito para a necessidade 

da paciente, uma vez que houve um acompanhamento focado em sua particularidade. As intervenções elencadas surtiram 

efeito, promovendo o alcance dos resultados esperados diante do quadro apresentado e diante da possibilidade encontrada na 

assistência, sendo observadas as intervenções prestadas pela equipe também.  

 

CASO 5: 

J.S.F., 63 anos, sexo masculino, solteiro, católico, ensino médio completo, aposentado, admitido em 25/07/2016, com queixa 

principal de dor em hipocôndrio direito associado à vômitos há 45 dias (colecistite crônica). Encontrando-se em pós-

operatório imediato de colecistectomia VDL, realizada em 26/07/2016. Ao exame o paciente apresentou-se consciente, 

orientado; pele e mucosas normocoradas; em hidratação venosa com acesso periférico em membro superior esquerdo; sono 

prejudicado devido à fatores ambientais (barulho, luzes acesas), ingestão hídrica satisfatória; emagrecido (perda de 5kg em 

um mês devido a episódio de Zyka vírus e em seguida, crise de vesícula), com apetite preservado; higiene corporal 

satisfatória; expansibilidade torácica bilateral, eupneico, murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios; 

apresentando ferida operatória limpa, seca e sem sinais flogísticos, dreno de blake em quadrante superior direito, drenando 

secreção hemática; normocárdico, ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; 

abdome plano, globoso, flácido, depressível, doloroso à palpação e ao movimento em local de ferida operatória e inserção de 

dreno, ruídos hidroaéreos presentes; eliminações vesical presente de aspecto claro e límpido (sic) e intestinal de aspecto 

endurecido e em pouca quantidade, estando praticamente ausente há alguns dias (sic); apresentando-se ansioso para retirada 

de dreno e queixando-se de dor moderada em ferida operatória e em local de inserção de dreno. Desacompanhado no 

momento da coleta. Verificados os sinais vitais: T= 36,4ºC; P= 68bpm; R=20irpm; PA= 130x90 mmHg. 

Quadro 5. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 5. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Eliminação Risco de constipação 
Risco ausente de 

constipação  

- Auscultar ruídos hidroaéreos; 

- Ensinar exercícios abdominais para 

estímulo do peristaltismo; 

- Estimular a deambulação precoce; 

- Estimular a prática de atividades físicas 

na alta; 

- Incentivar maior ingestão hídrica e 

alimentos com fibra. 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 

- Identificar estressores individuais e 

orientar para reduzi-los; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir; 

Segurança física e 

do meio ambiente 
Risco de infecção 

Risco diminuído de 

infecção 

- Inspecionar os pontos da ferida 

cirúrgica; 

- Monitorar sinais e sintomas de infecção; 

Monitorar sinais vitais; 

- Monitorar ferida cirúrgica e inserção de 

dreno; 

Integridade física 
Integridade da pele 

prejudicada 

Integridade da pele 

melhorada 

- Avaliar a evolução de lesões; 

- Manter a higiene da pele; 

- Realizar curativo sempre que necessário 

na ferida operatória. 

Sensopercepção 
Dor moderada na 

ferida cirúrgica  

Dor diminuída em 

ferida cirúrgica 

- Favorecer repouso/sono adequados para 

alívio da dor; 

- Orientar o paciente quanto à necessidade 

de repouso durante a dor, encontrando 

uma posição confortável; 

- Administrar medicação conforme 

prescrição; 

- Monitorar a dor após administração de 

medicamento; 

- Ensinar o uso de técnicas não 

farmacológicas (relaxamento, respiração) 
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Paciente orientado em relação a possibilidade de solicitar a enfermagem que o barulho no corredor seja reduzido e que a 

televisão só deve ficar ligada até às 22h; orientado a deambular precocemente, ingesta de líquidos assim que possível; 

orientado a procurar uma posição de conforto para redução da dor, além de técnica de relaxamento por meio da respiração, 

para que consiga ter um sono melhor. 

Visita 2 (Pós-operatório imediato – tarde 26/07): Paciente bem, ainda queixando-se de dor na ferida cirúrgica e local de 

inserção de dreno de blake; sono prejudicado devido a rotina hospitalar e barulho a noite (enfermaria próxima a televisão), 

quando questionado se desejava que fosse conversado sobre o barulho, referiu preferir que não fosse reclamado; dreno de 

blake drenando secreção hemática; orientado a ingerir água e deambular precocemente para evitar uma possível constipação, 

visto que as eliminações intestinais estão ausentes há dias (desde domingo – 24/06) e dificultadas há algum tempo, referente a 

crise de vesícula e diminuição na prática de exercício físico regular. Em relação à dor na ferida cirúrgica foram elencadas/ 

realizadas as seguintes intervenções: Ajudar a paciente a ficar em posição confortável; Favorecer repouso/sono adequados 

para alívio da dor; Administrar medicação conforme prescrição; Avaliar a eficácia da medicação, após sua administração. 

Visita 3 (2º dia de pós-operatório – manhã 28/07): Paciente bem, queixando-se de dor na ferida cirúrgica e local de 

inserção de dreno de blake; ferida operatória limpa e seca, dreno de blake drenando secreção hemática em pequena 

quantidade; diurese espontânea em quantidade habitual, coloração clara, eliminação intestinal ausente (sic) contribuindo para 

um risco de constipação; paciente de alta hospitalar, aguardando retirada de curativo e, possivelmente do dreno, para ir para 

casa. Orientado sobre cuidados pós-operatórios em casa como lavagem com água e sabão de ferida operatória e local onde 

estava inserido dreno de blake, ingestão de líquidos e deambulação para melhorar trânsito intestinal, além de ingerir 

alimentos rico em fibras como mamão e laranja com bagaço, também com a finalidade de reduzir o risco de constipação. 

Orientado a evitar esforços, mantendo repouso recomendado; orientado a procurar posição de conforto para reduzir a dor no 

local do procedimento e a realizar práticas de relaxamento por meio de respiração, com a finalidade de reduzir a dor e 

melhorar o sono. Orientado também, a observar na ferida operatória e no local de inserção de dreno dor, hiperemia, local 

quente e a ocorrência de febre, para que procure o serviço. 

Avaliação: Paciente comunicativo, receptivo, bem informado e cuidadoso com sua saúde, aceitou as recomendações bem, 

apesar de ser um idoso. As recomendações dadas foram mais voltadas para um alívio dos sintomas, pois são eventos que não 

têm como ser resolvidos no momento. Apresentou aceitação das recomendações para alta. O processo de enfermagem 

empregado salientou a importância do cuidado e da atenção ao paciente, que precisa ser dispendido, ainda que em situações 

nas quais não haja uma solução imediata. Uma conversa, uma orientação sobre fatos corriqueiros, a atenção prestada num 

momento de fragilidade, confirmam a importância de enxergar o paciente como um todo. As intervenções elencadas surtiram 

efeito, promovendo o alcance dos resultados esperados diante do quadro apresentado e diante da possibilidade encontrada na 

assistência, sendo observadas as intervenções prestadas pela equipe também.  

 

CASO 6: 

E.S.M.M., 58 anos, sexo feminino, solteira, católica, ensino fundamental completo, comerciante, admitida em 24/07/2016, 

com queixa principal de dor em epigástrio e hipocôndrio esquerdo há 03 meses com maior intensidade, porém tem história de 

gastrite. Encontrando-se em pré-operatório de gastrectomia em decorrência de adenocarcinoma pouco diferenciado de corpo 

gástrico, a ser realizada em 27/07/2016. Ao exame a paciente apresentou-se consciente, orientada; pele e mucosas 

normocoradas, pele ressecada; sono prejudicado devido à ansiedade intensa em decorrência de proximidade de cirurgia; 

ingestão hídrica insatisfatória; emagrecida (perda de 5kg em um mês – sic), com apetite diminuído nos últimos dois dias 

(desde a internação); higiene corporal satisfatória; expansibilidade torácica bilateral, eupneica, murmúrios vesiculares 

presentes com roncos em base esquerda; normocárdica, ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas 

normofonéticas sem sopros; abdome plano, flácido, depressível, doloroso à palpação em epigástrio e hipocôndrio esquerdo, 

ruídos hidroaéreos presentes; eliminações vesical presente de aspecto claro e límpido (sic) e intestinal de aspecto semi-

pastoso, porém ausente há 03 dias (sic e de episódio anterior ao momento da coleta); apresentando-se ansiosa devido ao 

procedimento cirúrgico a ser realizado no dia seguinte. Desacompanhada no momento da coleta. Verificados os sinais vitais: 

T= 37ºC; P= 85bpm; R=18irpm; PA= 110x80 mmHg. Sem queixas no momento da coleta.  

Quadro 6. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 6. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Hidratação 
Ingestão de líquidos 

diminuída 

Ingestão de líquidos 

satisfatória 

- Avaliar as características da eliminação 

urinária; 

- Avaliar turgor e elasticidade cutâneo e a 

mucosa oral; 

- Instruir a paciente quanto à ingestão 

adequada de líquidos. 

Nutrição Apetite prejudicado Apetite melhorado 
- Discutir com a paciente sobre a 

importância da alimentação saudável; 

Eliminação Risco de constipação 
Risco diminuído de 

constipação  

- Auscultar ruídos hidroaéreos; 

- Ensinar exercícios abdominais para 

estímulo do peristaltismo; 

- Estimular a deambulação precoce; 

- Estimular a prática de atividades físicas 

na alta; 

- Incentivar maior ingestão hídrica e 

alimentos com fibra. 
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Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 

- Identificar estressores individuais e 

orientar para reduzi-los; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir; 

Necessidade psicossocial 

Segurança 

emocional 

Ansiedade moderada Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente a paciente; 

- Orientar técnica de relaxamento antes do 

horário de dormir e da cirurgia; 

Desesperança Esperança restabelecida 

- Estimular a paciente a buscar razões que 

propiciem esperança de vida; 

- Promover esperança estimulando a 

espiritualidade da paciente. 

 

Paciente apresentando ansiedade, apreensão, desesperança diante do quadro clínico, e ao mesmo tempo, conformada em 

relação ao procedimento, num claro episódio de tensão, onde há momentos de agitação e em outros apresentando-se 

conformada. Além disso, apresentou pouca ingestão hídrica, risco de constipação devido à irregularidade no padrão habitual, 

apetite diminuído, sono prejudicado em decorrência da ansiedade, e dor moderada decorrente, provavelmente, do quadro 

apresentado. Realizada conversa terapêutica onde foram ouvidas as angústias e relatos da paciente, sendo orientada em 

relação à necessidade de ingestão hídrica, a técnica de respiração para alívio da tensão e ansiedade, orientada a adequação na 

alimentação. Orientada, também, em relação ao preparo para cirurgia, com jejum a partir das 22h (segundo orientações da 

equipe assistencial). 

Visita 2 (Pré-operatório imediato – manhã 27/07): Paciente foi transferida para Unidade de Terapia Intensiva com a 

finalidade de garantir vaga pós-cirurgia. Cirurgia a ser realizada nesta manhã, segundo informações da equipe de 

enfermagem. Após cirurgia, paciente deverá ser encaminhada para UTI, e só então, retornará para a Clínica Cirúrgica. 

Visita 3 (1º dia de pós-operatório UTI – manhã 28/07): Paciente apresentando-se bem, consciente e orientada, sendo 

realizada visita rápida. Aguardando retorno para clínica cirúrgica no final do dia (sic). 

Visita 4 (2º dia de pós-operatório – manhã 29/07):  

RESUMO DA UTI E DO RETORNO À CLÍNICA CIRÚRGICA: Paciente retornou da UTI às 14:45 do dia 28/07/16 em 

1ºDPO de gastrectomia total com linfadenectomia à D2 (retirada de todos os linfonodos que circundavam o órgão removido, 

independente da distância, e os que acompanham as artérias próximas), dieta 0, com Sonda Nasoentérica, diurese por Sonda 

Vesical de demora, ferida operatória na extensão do abdome com dreno de blake em quadrante superior esquerdo, drenando 

secreção sero hemática, Acesso Venoso Central em veia jugular interna direita, apresentou episódio de hipotensão na UTI 

após prova rápida de volume (intervenção realizada para avaliar se a paciente se beneficia do uso de fluidos, administrando 

um volume pré-determinado de solução cristaloide ou coloide num curto espaço de tempo e avaliar as mudanças nos 

parâmetros cardiovasculares), realizada a retirada a sonda vesical de demora às 17h do mesmo dia.  

Paciente estável, alimentação 0, com Sonda Nasoentérica, aguardando liberação da dieta; diurese espontânea de aspecto turvo 

e amarelada; acesso venoso central em veia jugular interna direita, apresentando três lesões por pressão em dorso, sendo 

uma mais extensa e as demais menores, em estágio 2 com perda parcial da espessura dérmica, úlcera superficial com leito de 

coloração vermelho pálida, sem esfacelo, causada provavelmente pelo tempo restrita ao leito na mesma posição, 

caracterizando úlcera por pressão grau II sendo necessário o cuidado para que esta situação não evolua negativamente; 

deambulação prejudicada; referindo dor moderada na ferida cirúrgica, principalmente em pontos a partir da cicatriz 

umbilical e no local de inserção do dreno de blake; ferida operatória com discreta quantidade de secreção hemática, realizado 

curativo, como também em local de inserção de dreno de blake (visualizado no momento da realização); edema discreto (+) 

em MMII principalmente nas extremidades; devido aos indicadores referidos, apresentando risco de infecção e integridade 

da pele prejudicada, sendo necessários alguns cuidados: Inspecionar os pontos da ferida cirúrgica; Monitorar sinais e 

sintomas de infecção; Monitorar sinais vitais; Monitorar ferida cirúrgica, inserção de dreno e de cateter central; Realizar 

curativo sempre que necessário na ferida operatória; Realizar curativo oclusivo diário no cateter venoso central com 

clorexidina alcoólica 0,5% ou álcool 70%; Desprezo de secreção drenada. Verificados SSVV: T=34,9ºC, P=70bpm; 

R=22irpm; PA= 150x90 mmHg (aferidos no momento da coleta, por profissional da assistência); pulso filiforme, pressão 

sanguínea levemente elevada. Orientada a mudar de posição sempre que possível, ficando um pouco sentada, de acordo com 

a possibilidade e conforto, para evitar que as lesões em dorso evoluam, além de realizado curativo com filme transparente 

pela equipe assistencial; orientada a procurar posições de conforto para diminuir a dor, além de realizar técnica respiratória 

para relaxamento; orientada a movimentar e elevar as pernas, para evitar a formação de trombos e diminuir o edema. Para a 

dor moderada na ferida cirúrgica foram elencadas/ realizadas as seguintes intervenções: Administrar medicação conforme 

prescrição; Avaliar a eficácia da medicação, após sua administração. 

Visita 5 (5º DPO – tarde 01/08): 

RESUMO DO FINAL DE SEMANA: Paciente referiu sono e repouso prejudicado devido a alimentação por SNE (3x3h), 

além de dor em ferida operatória e integridade da pele prejudicada devido a lesões em dorso. Diurese espontânea, evacuações 

ausentes. 

Paciente consciente, orientada, sentindo-se muito bem devido a retirada da sonda nasoentérica na manhã, alimentando-se com 

dieta branda; sono e repouso prejudicados devido a anterior presença da SNE; úlcera por pressão grau II, com lesões em 

dorso cobertas por curativo com filme transparente realizado pela equipe de enfermagem, prurido em regiões próximas a 

locais com “fita adesiva”; relatando episódio de náusea pela manhã, dor moderada em região abdominal na ferida 

cirúrgica que encontrava-se limpa e seca, dreno de blake drenando secreção serohemática; diurese espontânea e clara, 

evacuações ausentes há 6 dias, apresentando constipação e presença de flatos, sendo estimulada a ingestão de líquidos; risco 
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de infecção e integridade da pele prejudicada devido a ferida operatória extensa, presença de dreno, lesões em dorso e 

acesso venoso central em veia jugular interna direita. Paciente aparentando estar bem melhor que na última visita, disposta e 

animada.  

Visita 6 (6ºDPO – manhã 02/08): Paciente referindo sono prejudicado devido à falta de sono durante a noite, sendo 

orientada a realizar técnicas de relaxamento antes do horário de dormir e evitar dormir durante o dia, para conseguir 

adormecer a noite; apetite preservado; deambulação preservada; úlcera por pressão grau II devido a lesões em dorso; 

integridade da pele prejudicada devido a ferida operatória, acesso venoso central e local de inserção de dreno de blake; dor 

melhorada em ferida operatória; ferida operatória limpa e seca sem curativo oclusivo; dreno de blake drenando secreção sero 

hemática em grande quantidade; diurese espontânea e de coloração clara; constipação melhorada, tendo evacuado pela 

manhã. 

Visita 7 (7ºDPO – manhã 03/08): Paciente referindo necessidade de medicação para conseguir dormir na noite anterior, pois 

houve um atrito com o filho que estava acompanhando-a. Apetite preservado; deambulação preservada; dor melhorada em 

ferida operatória que encontrava-se limpa e seca sem curativo; úlcera por pressão grau II em dorso, com lesões 

progredindo para restabelecimento da integridade da pele e cobertas com curativo oclusivo; diurese espontânea e intestinal 

presente. Retirado dreno de blake e aguardando retirada de acesso venoso central para ser liberada – paciente de alta 

hospitalar. Foi orientada em relação aos cuidados em casa: observar sinais e sintomas como – dor, calor, rubor, edema e 

secreção em ferida operatória, episódios de febre, para que fosse procurado o serviço de saúde devido ao risco de ser uma 

infecção. Orientada em relação a ingestão hídrica e de alimentos dentro da dieta estabelecida pela equipe assistencial, 

orientada em relação aos cuidados com a ferida operatória, local de inserção de dreno (que já foi retirado) e da pele do dorso, 

com limpeza com água e sabão, mantendo a higiene e a pele sempre limpa e seca.  Evitar fazer esforços desnecessários e 

orientada em relação ao retorno no próximo dia 12/08 para retirada dos pontos e consulta em ambulatório. 

Avaliação: A paciente demonstrou aceitar bem as recomendações, sendo criado um vínculo de confiança. As intervenções 

elencadas obtiveram resultados satisfatórios dentro das possibilidades de assistência, assim como as intervenções realizadas 

pela equipe de enfermagem também foram satisfatórias. O processo de enfermagem, mais uma vez, mostrou-se uma 

ferramenta eficaz no planejamento da assistência, na organização do pensamento e das ações, de maneira à obtenção de 

melhorias para a paciente.  

Visita 8 (16ºDPO – manhã 12/08):  Paciente readmitida na clínica cirúrgica, pois na consulta de retorno da cirurgia 

apresentou febre persistente há 3 dias (sic), vermelhidão, inchaço e secreção em ferida operatória, sendo iniciada terapia com 

antibióticos. Orientada em relação aos cuidados com higiene do local e evitar esforços desnecessários. 

Visita 9 (19ºDPO – tarde 15/08): Paciente com febre controlada, apresentando temperatura corporal normal, aspecto da 

ferida operatória melhor, sem vermelhidão, inchaço e secreção, estando liberada para alta hospitalar.  

Observação: Conduta na alta hospitalar: encaminhada para o Hospital Napoleão Laureano para realizar tratamento 

quimioterápico e radioterápico (sic). 

 

CASO 7: 

K.S.A.B., 32 anos, sexo feminino, casada, católica, ensino médio completo, autônoma, admitida em 31/07/2016, com queixa 

principal de dor em hipocôndrio direito há 02 meses. Encontrando-se em pós-operatório imediato de colecistectomia VDL e 

colangiografia. Ao exame a paciente apresentou-se consciente, orientada, sonolenta; pele e mucosas normocoradas, 

temperatura corporal discretamente diminuída devido ao procedimento cirúrgico, acesso venoso periférico em MSE; sono 

prejudicado devido à ansiedade em decorrência de proximidade de cirurgia; ingestão hídrica satisfatória; higiene corporal 

satisfatória; expansibilidade torácica bilateral, eupneica, murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios; 

normocárdica, ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; abdome plano, flácido, 

doloroso, ruídos hidroaéreos presentes; eliminações vesical presente de aspecto claro e límpido (sic) e intestinal de aspecto 

semi-pastoso em episódio anterior a cirurgia; apresentou vômitos e náuseas, decorrente de procedimento anestésico, no 

momento da coleta; apresentando-se ansiosa devido ao procedimento realizado. Acompanhada do esposo no momento da 

coleta. Verificados os sinais vitais: T= 35,3ºC; P= 74bpm; R=17irpm; PA= 110x60 mmHg. 

Quadro 7. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 7. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Eliminação 

Náusea Náusea diminuída 

- Orientar respirações profundas quando 

apresentar náuseas; 

- Orientar quanto à movimentação lenta 

para que possam ser evitadas as náuseas. 

Vômitos Vômitos ausentes 
- Estimular técnicas de respiração 

profunda; 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 

- Identificar estressores individuais e 

orientar para reduzi-los; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir; 

Segurança física e 

do meio ambiente 
Risco de infecção 

Risco diminuído de 

infecção 

- Inspecionar os pontos da ferida 

cirúrgica; 

- Monitorar sinais e sintomas de infecção; 

- Monitorar sinais vitais; 

Integridade física 
Integridade da pele 

prejudicada 

Integridade da pele 

melhorada 

- Avaliar a evolução de lesões; 

- Manter a higiene da pele; 

- Realizar curativo sempre que necessário 
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Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

na ferida operatória. 

Regulação térmica 
Temperatura 

corporal diminuída 

Temperatura corporal 

adequada 

- Evitar correntes de ar no ambiente; 

- Manter a paciente aquecida com uso de 

cobertores; 

- Manter a paciente hidratada; 

- Verificar temperatura corporal de seis 

em seis horas. 

Necessidade psicossocial 

Segurança 

emocional 
Ansiedade moderada Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente a paciente; 

- Orientar técnica de relaxamento antes do 

horário de dormir e da cirurgia; 

 

Visita 2 (1DPO – manhã 02/08): Paciente referindo sono melhorado; náusea e vômitos melhorados, referindo histórico de 

constipação em pós-operatórios, portanto, foi orientada em relação a massagens para facilitar o trânsito intestinal, incentivada 

a maior ingestão hídrica e alimentos com fibra; orientada sobre cuidados com o pós-operatório em casa, como cuidados com 

a ferida operatória: manter higiene do local com água e sabão, observar sinais e sintomas como: dor, eritema, calor, e 

episódios de febre, e nesses casos, procurar o serviço. Paciente saiu de alta hospitalar. 

Avaliação: As intervenções elencadas para os diagnósticos identificados surtiram efeito, alcançando os resultados esperados 

para a paciente. Paciente demonstrou que iria seguir as orientações dadas no pós-operatório. O processo de enfermagem 

mostrou-se uma ferramenta eficaz na prestação de cuidados para a enfermagem. 

 

CASO 8: 

M.J.N.F., 55 anos, sexo feminino, casada, evangélica, ensino fundamental incompleto, doméstica, admitida em 01/08/2016, 

com diagnóstico de carcinoma ductal grau nuclear II. Encontrando-se em pré-operatório de mastectomia total esquerda. Ao 

exame a paciente apresentou-se consciente, orientada; pele e mucosas normocoradas, temperatura corporal normal, sono 

prejudicado devido à ansiedade em decorrência de proximidade de cirurgia; ingestão hídrica satisfatória; higiene corporal 

satisfatória; expansibilidade torácica bilateral, eupneica, murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios; 

normocárdica, ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; abdome globoso, flácido, 

indolor, ruídos hidroaéreos presentes; eliminações vesical presente de aspecto claro e límpido (sic) e intestinal de aspecto 

semi-pastoso pela manhã; apresentando-se ansiosa devido ao procedimento realizado. Acompanhada da prima no momento 

da coleta. Verificados os sinais vitais: T= 36,4ºC; P= 80bpm; R=17irpm; PA= 140x80 mmHg. Sem outras queixas no 

momento. 

Quadro 8. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 8. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 

- Identificar estressores individuais e 

orientar para reduzi-los; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir; 

Necessidade psicossocial 

Segurança 

emocional 
Ansiedade moderada Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente a paciente; 

- Orientar técnica de relaxamento antes do 

horário de dormir e da cirurgia; 

 

Paciente encaminhada para o bloco cirúrgico conforme informação passada pela equipe de apoio. 

Visita 2 (1º dia de pós-operatório – manhã 03/08): Paciente consciente, orientada, relatando episódio de náusea na noite 

anterior que gerou sono prejudicado e vômito com consequente apetite prejudicado, sendo estimuladas técnicas de 

respiração profunda para aliviar a náusea e o vômito. Ferida operatória coberta com curativo oclusivo que será aberto no 

próximo dia, dreno de sucção à esquerda, drenando secreção de coloração acastanhada, portanto com risco de infecção e 

integridade da pele prejudicada, sendo necessários alguns cuidados: Inspecionar os pontos da ferida cirúrgica; Monitorar 

sinais e sintomas de infecção; Monitorar sinais vitais; Monitorar ferida cirúrgica e inserção de dreno; Realizar curativo 

sempre que necessário na ferida operatória e em local de inserção de dreno. Diurese espontânea de coloração clara (sic) e 

intestinal ausente desde a manhã do dia anterior. Orientadas respirações profundas quando apresentar náuseas e evitar dormir 

durante o dia para que a noite tenha um descanso melhor. 

Visita 3 (1º dia de pós-operatório – tarde 03/08): Paciente referindo náusea melhorada, sem episódios de vômitos e apetite 

melhorado. 

Visita 4 (2º dia de pós-operatório – manhã 04/08): Paciente referindo sono preservado, sem queixas de náuseas e com apetite 

preservado. Orientada em relação aos cuidados com a ferida operatória, como lavar com água e sabão, observar sinais e 

sintomas – dor, calor, secreção, vermelhidão – além de febre, e cuidados com o dreno de sucção como desprezo correto da 

secreção drenada e o fechamento do dreno de forma adequada após o desprezo. Foi orientada também, sobre manter repouso, 

sem fazer esforço. Paciente recebeu alta hospitalar. 

Avaliação: Paciente realizou as intervenções estabelecidas tanto pela pesquisadora quanto pela equipe assistencial 

culminando em resultados positivos, demonstrando a eficácia do cuidado pensado por meio do processo de enfermagem. 
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CASO 9: 

S.B.F., 53 anos, sexo masculino, casado, católico, ensino fundamental incompleto, padeiro aposentado, admitido em 

01/08/2016, com diagnóstico de doença arterial oclusiva periférica. Encontrando-se em primeiro dia de pós-operatório de 

amputação em coxa direita. Ao exame o paciente apresentou-se consciente, orientado; pele e mucosas normocoradas, acesso 

venoso periférico em membro superior esquerdo, temperatura corporal normal, sono prejudicado devido à dores em coto de 

amputação que passou após administração de medicação prescrita; não deambulando, portanto com risco de integridade da 

pele prejudicada; ingestão hídrica satisfatória; higiene corporal satisfatória; expansibilidade torácica bilateral, eupneico, 

murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios; normocárdico, ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas 

cardíacas normofonéticas sem sopros; abdome globoso, flácido, indolor, ruídos hidroaéreos presentes; eliminações vesical 

presente de aspecto claro e límpido (sic) e intestinal de aspecto semi-pastoso em episódio anterior a cirurgia (sic); coto de 

amputação com curativo oclusivo e apresentando secreção sanguinolenta e infectada segundo informação coletada em 

prontuário; apresentando-se ansioso por alta hospitalar, pois entre a internação no hospital, inicialmente na clínica médica e o 

momento atual, está há um mês internado. Acompanhado da esposa e do filho no momento da coleta. Verificados os sinais 

vitais: T= 36ºC; P= 85bpm; R=18irpm; PA= 140x90 mmHg. Sem outras queixas no momento. 

Quadro 9. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 9. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 

- Identificar estressores individuais e 

orientar para reduzi-los; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir; 

Integridade física 

Ferida cirúrgica 

infectada 
Ferida cirúrgica limpa 

- Avaliar e registrar a cicatrização e a 

evolução da ferida; 

- Avaliar sinais de infecção; 

- Cobrir a ferida cirúrgica com cobertura 

estéril, conforme características do 

exsudato; 

- Estimular a ingestão adequada de 

nutrientes e líquidos; 

- Lavar o local da incisão com água e 

sabão, mantendo a região bem seca; 

- Monitorar sinais e sintomas de infecção; 

- Monitorar sinais vitais, principalmente a 

temperatura; 

Risco de integridade 

da pele prejudicada 

Risco diminuído de 

integridade da pele 

prejudicada 

- Inspecionar a pele do paciente 

diariamente; 

- Manter a pele limpa, seca e hidratada; 

- Manter a roupa de cama limpa, seca e 

sem dobras; 

- Orientar mudança de decúbito no leito a 

cada duas horas; 

Integridade da pele 

prejudicada 

Integridade da pele 

melhorada 

- Avaliar a evolução de lesões; 

- Manter a higiene da pele; 

- Realizar curativo sempre que necessário 

na ferida operatória. 

Sensopercepção 
Dor moderada em 

coto de amputação 

Dor melhorada em coto 

de amputação 

- Orientar ficar em posição confortável; 

- Administrar medicação conforme 

prescrição; 

- Monitorar a dor após administração de 

medicamento. 

Necessidade psicossocial 

Segurança 

emocional 
Ansiedade moderada Ansiedade diminuída 

- Explicar a necessidade de permanecer 

no hospital para melhora do quadro 

clínico; 

- Orientar realização de técnica de 

relaxamento por meio da respiração. 

 

Visita 2 (2º dia de pós-operatório – manhã 03/08): Paciente referindo dor melhorada, consequentemente sono melhorado. 

Referiu que na tarde do dia anterior o curativo foi aberto e visto pela equipe assistencial, sendo considerado em conformidade 

para o tempo pós cirúrgico. Diurese espontânea de coloração clara, eliminações intestinais presentes (sic). Ansiedade 

moderada para receber alta hospitalar, sendo orientado sobre a necessidade de permanecer internado e orientado a realizar 

técnicas de relaxamento para superar este momento. 

Visita 3 (3º dia de pós-operatório – manhã 04/08): Paciente referindo episódio de dor moderada em coto de amputação 

nesta manhã, que iniciou na noite, de maneira que causou sono prejudicado, diurese espontânea e intestinal presente no dia 

anterior (sic). Medicado conforme prescrição, de maneira que reduziu a dor. Apresentando-se ansioso por alta hospitalar, 

assim como sua esposa. 
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Visita 4 (tarde – 08/08): Paciente recebeu alta hospitalar no dia 05/08 às 14:30h. 

Avaliação: Paciente receptivo, realizou as ações estabelecidas dentro de suas possibilidades, fazendo com que obtivesse 

resultados satisfatórios em relação as intervenções elencadas, apesar de haver situações nas quais as circunstâncias não 

favoreciam o desaparecimento dos sintomas apresentados, por se tratar de algo que requer tempo, como a dor no coto 

amputado. Em relação ao processo de enfermagem, mais uma vez, mostrou-se uma ferramenta eficaz na realização das ações 

de enfermagem, uma vez que possibilita a organização do pensamento e o direcionamento das ações para aquilo que 

caracteriza-se como prioridade. 

 

CASO 10: 

C.H.S.S., 19 anos, sexo feminino, solteira, evangélica, ensino superior incompleto, estudante, admitida em 01/08/2016, com 

dor excessiva a mandíbula devido ao crescimento de molares. Encontrando-se em primeiro dia de pós-operatório de 

osteotomia de mandíbula. Ao exame o paciente apresentou-se consciente, orientada; pele e mucosas normocoradas, acesso 

venoso periférico em membro superior esquerdo, temperatura corporal normal, sono prejudicado devido à dores em região 

mandibular, de onde foram retirados 6 dentes molares que encontravam-se internos e próximos de nervo, caracterizando um 

procedimento delicado e com possibilidade de sangramento; não deambulando; ingestão hídrica satisfatória; higiene corporal 

satisfatória; expansibilidade torácica bilateral, eupneica, murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios; 

normocárdica, ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; abdome plano, flácido, 

indolor, ruídos hidroaéreos presentes; eliminações vesical presente de aspecto claro e límpido (sic) e intestinal de aspecto 

semi-pastoso em episódio anterior a cirurgia (sic); apresentando-se queixosa devido a dores em local de cirurgia e bastante 

ansiosa por alta hospitalar.  Acompanhada da mãe no momento da coleta. Verificados os sinais vitais: T= 36,6ºC; P= 88bpm; 

R=18irpm; PA= 100x60 mmHg. Sem outras queixas no momento. 

Quadro 10. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 10. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 

- Identificar estressores individuais e 

orientar para reduzi-los; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir; 

Regulação vascular 
Risco de 

sangramento 

Risco diminuído de 

sangramento  

- Observar e registrar a presença de 

sangue; 

- Orientar a paciente para manter repouso. 

Sensopercepção 
Dor moderada na 

ferida cirúrgica  

Dor diminuída na 

ferida cirúrgica 

- Controlar os fatores ambientais capazes 

de influenciar a resposta do paciente ao 

desconforto (iluminação); 

- Orientar em relação a realização de 

técnicas de relaxamento. 

- Administrar medicação conforme 

prescrição; 

- Monitorar a dor após a administração da 

medicação. 

Necessidade psicossocial 

Segurança 

emocional 
Ansiedade moderada Ansiedade diminuída 

- Explicar a necessidade de permanecer 

no hospital para melhora do quadro 

clínico; 

 

Paciente referindo manutenção da dor moderada que tem como consequência sono prejudicado. Diurese espontânea de 

coloração clara e eliminações intestinais ausentes devido à hospitalização (problemas para evacuar fora de casa). 

Apresentando-se ansiosa por alta hospitalar que acontecerá na manhã seguinte. 

Visita 2 (2º dia de pós-operatório – manhã 04/08): Paciente apresentando-se ainda com dor moderada, em decorrência do 

procedimento cirúrgico e sono prejudicado. Foi orientada para cuidados no pós-operatório em casa, como cuidados com a 

alimentação que precisa ser líquida e gelada, não fazer movimento de mastigação, evitando esforços, orientada também a 

observar sinais e sintomas como dor, calor, vermelhidão e febre, sendo necessário procurar o serviço em caso de 

aparecimento destes. Paciente saiu de alta hospitalar. 

Avaliação: Paciente com comunicação um pouco prejudicada, porém a acompanhante – mãe – auxiliou na conversa, 

demonstraram-se receptivas as orientações dadas, de forma que os resultados foram positivos, dentro das possibilidades 

apresentadas de acordo com o quadro. 

 

CASO 11: 

M.S.P.F., 50 anos, sexo feminino, casada, católica, ensino médio completo, técnica judiciária, admitida em 07/08/2016, com 

nódulos tireoideanos. Encontrando-se em pós-operatório imediato de tireoidectomia total. Ao exame o paciente apresentou-se 

consciente, orientada; pele e mucosas normocoradas, acesso venoso periférico em membro superior direito, temperatura 

corporal normal, sono preservado; não deambulando; ingestão hídrica satisfatória em história anterior, porém com sede 

devido ao procedimento anestésico; higiene corporal satisfatória; expansibilidade torácica bilateral, eupneica, murmúrios 

vesiculares presentes sem ruídos adventícios; normocárdica, ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas 

normofonéticas sem sopros; abdome plano, flácido, indolor, ruídos hidroaéreos presentes; eliminações vesical presente de 
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aspecto claro e límpido (sic) e intestinal de aspecto semi-pastoso em episódio anterior a cirurgia (sic); apresentando-se 

queixosa devido a dores de cabeça e com náuseas.  Acompanhada do esposo e da sobrinha no momento da coleta. 

Verificados os sinais vitais: T= 36,4ºC; P= 73bpm; R=20irpm; PA= 120x70 mmHg. 

Quadro 11. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 11. João Pessoa, 2016. 

 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Hidratação Sede Sede diminuída 
- Orientar o alívio da sede com medidas 

alternativas como algodão com água. 

Eliminação Náusea Náusea diminuída 

- Orientar respirações profundas quando 

apresentar náuseas; 

- Orientar quanto à movimentação lenta 

para que possam ser evitadas as náuseas. 

Segurança física e 

do meio ambiente 
Risco de infecção 

Risco diminuído de 

infecção 

- Inspecionar os pontos da ferida 

cirúrgica; 

- Monitorar sinais e sintomas de infecção; 

- Monitorar sinais vitais; 

Integridade física 
Integridade da pele 

prejudicada 

Integridade da pele 

melhorada 

- Avaliar a evolução de lesões; 

- Manter a higiene da pele; 

- Realizar curativo sempre que necessário 

na ferida operatória. 

Sensopercepção 
Dor moderada na 

cabeça 

Dor diminuída na 

cabeça 

- Controlar os fatores ambientais capazes 

de influenciar a resposta do paciente ao 

desconforto (iluminação); 

- Orientar em relação a realização de 

técnicas de relaxamento; 

- Administrar medicação conforme 

prescrição; 

- Monitorar a dor após a administração da 

medicação. 

 

Visita 2 (1º DPO – manhã 09/08): Paciente bem, relatando melhora da dor, sono preservado e sem queixas de náuseas, já 

com ingesta de líquidos liberada, se alimentou satisfatoriamente pela manhã, eliminações vesical presente, porém intestinal 

ausente (sic). Foi orientada sobre cuidados na alta hospitalar, como lavar a ferida operatória com água e sabão, mantendo a 

região limpa e seca, evitar esforços, ingerir líquidos e alimentos saudáveis para plena recuperação, orientada também, a 

observar sinais e sintomas como dor, calor, vermelhidão e febre, sendo necessário procurar o serviço em caso de 

aparecimento destes. Recebeu alta hospitalar. 

Avaliação: Paciente seguiu as recomendações estabelecidas de maneira a favorecer a melhora do quadro apresentado, 

demonstrando resultados satisfatórios do plano de cuidados. 

 

CASO 12:  

J.B.D.A., 21 anos, sexo feminino, solteira, católica, ensino fundamental incompleto, estudante, admitida em 08/08/2016, com 

colecistite aguda/colelitíase. Encontrando-se em pré-operatório mediato de colecistectomia. Ao exame o paciente apresentou-

se consciente, orientada; pele e mucosas normocoradas, temperatura corporal normal, sono prejudicado devido a realização 

de procedimento cirúrgico e falta de segurança, visto não etr conhecimento sobre o procedimento; deambulando; ingestão 

hídrica satisfatória; higiene corporal satisfatória; expansibilidade torácica bilateral, eupneica, murmúrios vesiculares 

presentes sem ruídos adventícios; normocárdica, ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas normofonéticas 

sem sopros; abdome plano, flácido, indolor, ruídos hidroaéreos presentes; eliminações vesical presente de aspecto claro e 

límpido (sic) e intestinal de aspecto semi-pastoso (sic); apresentando-se ansiosa devido ao procedimento cirúrgico e sem 

conhecimento suficiente sobre o procedimento a ser realizado. Verificados os sinais vitais: T= 36,2ºC; P= 80bpm; R=18irpm; 

PA= 100x70 mmHg. 

Quadro 12. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 12. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 

- Identificar estressores individuais e 

orientar para reduzi-los; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir; 

Necessidade psicossocial 

Segurança 

emocional 
Ansiedade moderada Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente a paciente; 

- Esclarecer dúvidas da paciente em 

relação ao tratamento. 
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Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Educação para a 

saúde/ 

aprendizagem 

Falta de 

conhecimento sobre 

a cirurgia 

Conhecimento 

adequado sobre a 

cirurgia 

- Estimular a paciente a relatar sua 

ansiedade; 

- Oferecer informações sobre a cirurgia a 

ser realizada. 

 

Visita 2 (Pré-operatório imediato – manhã 09/08): Paciente referiu episódio de ansiedade moderada na noite anterior, fato 

que causou sono prejudicado. Encaminhada para bloco cirúrgico. 

Visita 3 (1º dia de pós-operatório – manhã 10/08):  Paciente apresentando-se bem, sono preservado, deambulação preservada, 

eliminações vesical presente de aspecto característico (sic) e intestinais ausentes desde episódio anterior a cirurgia; ferida 

operatória limpa e seca com curativo oclusivo, apresentando portanto, integridade da pele prejudicada e a necessidade de 

cuidados como: avaliar a evolução das lesões e realizar curativo sempre que necessário na ferida operatória, dor leve na 

ferida cirúrgica, acesso venoso periférico em MSE, sem outras queixas. Orientada sobre cuidados na alta, como limpeza da 

ferida operatória com água e sabão neutro, evitar esforços, alimentação equilibrada, rica em nutrientes e ingestão de água 

para plena recuperação, além de ter sido orientada também a observar sinais e sintomas como dor, calor, vermelhidão e febre, 

sendo necessário procurar o serviço em caso de aparecimento destes, caso receba alta no dia de hoje. 

Visita 4 (2DPO – manhã 11/08): Paciente já havia saído de alta hospitalar às 12:40h do dia anterior. 

Avaliação: Paciente receptiva às orientações, obtendo resultados satisfatórios com as intervenções elencadas, demonstrando 

que seguiria as orientações para alta hospitalar.  

 

CASO 13: 

J.M.S.C., 64 anos, sexo feminino, casada, católica, ensino fundamental incompleto, do lar, admitida em 08/08/2016, com 

nódulo mamário há 6 meses. Encontrando-se em pré-operatório imediato de mastectomia radical a direita. Ao exame o 

paciente apresentou-se consciente, orientada; pele e mucosas normocoradas, acesso venoso periférico em MSD, temperatura 

corporal normal, sono preservado, porém devido a efeito de benzodiazepínico; deambulando; ingestão hídrica satisfatória; 

higiene corporal satisfatória e bucal insatisfatória; expansibilidade torácica bilateral, eupneica, murmúrios vesiculares 

presentes sem ruídos adventícios; normocárdica, ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas normofonéticas 

sem sopros; abdome plano, flácido, indolor, ruídos hidroaéreos presentes; eliminações vesical presente de aspecto claro e 

límpido (sic) e intestinal de aspecto semi-pastoso (sic); apresentando-se bastante ansiosa devido ao procedimento cirúrgico, 

comunicação prejudicada, sendo realizados esclarecimentos pela filha, aparentando tristeza (relatada depressão, fazendo uso 

de clonazepam). Verificados os sinais vitais: T= 36ºC; P= 80bpm; R=20irpm; PA= 130x90 mmHg. 

Quadro 13. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 13. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Cuidado corporal 
Higiene oral 

prejudicada  
Higiene oral melhorada 

- Orientar sobre a higiene da cavidade 

oral 

Necessidade psicossocial 

Segurança 

emocional 

Ansiedade moderada Ansiedade diminuída 

- Estimular a comunicação com a 

paciente; 

- Ouvir atentamente a paciente; 

- Oferecer apoio psicológico; 

- Orientar a realização de técnica de 

relaxamento por meio da respiração. 

Angústia Angústia diminuída 
- Oferecer ambiente calmo e agradável 

para proporcionar bem-estar. 

 

Visita 2 (Pós-operatório imediato – manhã 10/08): Paciente referindo sono preservado, provocado por medicação controlada; 

eliminações vesical e intestinal presentes e de aspecto característico; ferida operatória com curativo oclusivo apresentando-se 

limpo e seco, acesso venoso periférico em MSE, presença de cateter de peridural e dreno de sucção drenando secreção de 

coloração vermelho escuro, caracterizando indicadores para o risco de infecção e integridade da pele prejudicada, e a 

necessidade de cuidados, como a realização de curativo sempre que necessário na ferida operatória, desprezo de secreção 

drenada, limpeza adequada da região de inserção do dreno, cuidados com acesso venoso periférico e cateter de peridural, 

além de monitorar sinais vitais e sinais e sintomas de infecção. Melhora no bem-estar, com ansiedade melhorada e angústia 

diminuída, com comunicação melhorada, porém ainda apresentando-se melancólica em alguns momentos. Sem outras 

queixas. 

Visita 3 (1DPO – manhã 11/08): Paciente apresentando-se relativamente bem, com momentos de olhar melancólico, sono 

preservado por medicação controlada; eliminações vesical presente e intestinal ausente desde ontem (sic); ferida operatória 

limpa e seca em curativo oclusivo, dreno de sucção drenando secreção de coloração vermelho escuro, apresentando, portando 

risco de infecção e integridade da pele prejudicada e necessidade de cuidados, como cuidados com higiene e manipulação 

dos locais de ferida operatória e inserção de dreno, além do correto desprezo de secreção, realização de curativo sempre que 

necessário tanto na ferida operatória quanto em local de inserção de dreno, monitorar sinais vitais e sinais e sintomas de 

infecção. Paciente aguardando retirada de acesso venoso periférico e cateter de peridural para poder sair de alta hospitalar. 

Foi orientada sobre cuidados com ferida operatória, como lavar com água e sabão neutro, mantendo a região limpa e seca, 
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cuidados com higiene no dreno, como lavar região com água e sabão, cobrindo o local de inserção com gaze e esparadrapo, 

desprezo correto de secreção drenada (dreno de sucção, ensinado passo-a-passo), além de evitar mexer braço direito (lado de 

mastectomia e retirada de linfonodos axilares) e realizar movimentos bruscos ou que requeiram esforços, orientada também a 

observar sinais e sintomas como dor, calor, vermelhidão e febre, sendo necessário procurar o serviço em caso de 

aparecimento destes. Saiu de alta hospitalar. 

Avaliação: Paciente com comunicação prejudicada em alguns momentos na coleta, talvez devido a problemas psicológicos 

(depressão), entretanto, pode-se dizer que seguiu as orientações prestadas e que seguirá em casa as orientações para alta, 

obtendo-se resultados satisfatórios com as intervenções elencadas. 

 

CASO 14: 

M.J.O.L., 54 anos, sexo feminino, casada, católica, ensino fundamental incompleto, agricultora, admitida em 09/08/2016, 

com queixa de dor pélvica e metrorragia há 5 anos. Encontrando-se em pré-operatório imediato de histerectomia total 

abdominal. Ao exame o paciente apresentou-se consciente, orientada; pele e mucosas normocoradas, temperatura corporal 

normal, sono preservado; deambulando; ingestão hídrica satisfatória; higiene corporal satisfatória; expansibilidade torácica 

bilateral, eupneica, murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios; normocárdica, ritmo cardíaco regular em dois 

tempos, bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; abdome plano, flácido, indolor, ruídos hidroaéreos presentes; 

eliminações vesical presente de aspecto claro e límpido (sic) e intestinal de aspecto endurecido (sic); referindo dor em região 

pélvica e apresentando-se ansiosa devido ao procedimento cirúrgico. Verificados os sinais vitais: T= 36,3ºC; P= 88bpm; 

R=20irpm; PA= 130x100 mmHg. 

Quadro 14. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 14. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Sensopercepção 
Dor moderada em 

região pélvica 

Dor diminuída em 

região pélvica 

- Orientar em relação a realização de 

técnicas de relaxamento. 

Necessidade psicossocial 

Segurança 

emocional 
Ansiedade leve Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente a paciente; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento por meio da respiração. 

  

Visita 2 (1º dia de pós-operatório – manhã 10/08): Paciente apresentando-se bem, referindo sono prejudicado por 

interrupções devido a fatores ambientais como a televisão ligada até horário inadequado e conversas paralelas, sendo 

orientada a realização de técnicas de relaxamento antes do horário de dormir e a pedir para que a televisão fosse desligada no 

horário acordado; eliminação vesical em sonda vesical de demora, com urina de coloração amarelo a claro; ferida operatória 

com curativo oclusivo limpo e seco, acesso venoso periférico em MSE,  caracterizando indicadores de risco de infecção e 

integridade da pele prejudicada, demonstrando necessidade de cuidados, como monitorar sinais vitais e sinais e sintomas 

de infecção, realizar curativo sempre que necessário na ferida operatória, desprezo de urina coletada por sonda. Sem outras 

queixas.  

Visita 3 (2DPO – manhã 11/08): Paciente apresentando-se bem, referindo sono melhorado, eliminações presentes (sic) 

vesical espontânea, ferida operatória limpa e seca, sem acesso venoso periférico, aguardando o carro de sua cidade para sair 

de alta hospitalar. Foi orientada sobre cuidados na alta como lavar ferida operatória com água e sabão, mantendo a região 

limpa e seca, evitar esforços desnecessários, mantendo repouso para plena recuperação, alimentação balanceada rica em 

nutrientes e ingestão de água para plena recuperação, além de ter sido orientada também a observar sinais e sintomas como 

dor, calor, vermelhidão e febre, sendo necessário procurar o serviço em caso de aparecimento destes.  

Avaliação: Paciente seguiu orientações dadas, obtendo-se resultados satisfatórios com as intervenções elencadas. 

Demonstrou que iria seguir as orientações para alta hospitalar. 

 

CASO 15: 

G.M.S., 59 anos, sexo feminino, casada, católica, ensino médio completo, do lar, admitida em 10/08/2016, apresentando 

cistos em tireoide (realiza tratamento para bócio há 05 anos). Encontrando-se em pré-operatório imediato de tireoidectomia 

total. Ao exame o paciente apresentou-se consciente, orientada; pele e mucosas normocoradas, temperatura corporal normal, 

sono preservado; deambulando; ingestão hídrica satisfatória; higiene corporal satisfatória; expansibilidade torácica bilateral, 

eupneica, murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios; normocárdica, ritmo cardíaco regular em dois tempos, 

bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; abdome plano, flácido, indolor, ruídos hidroaéreos presentes; eliminações 

vesical presente de aspecto claro e límpido (sic) e intestinal de aspecto discretamente endurecido (sic); referindo falta de 

conhecimento sobre detalhes da cirurgia (tamanho do corte, possibilidade de falar após a cirurgia, alimentação) e 

apresentando-se ansiosa devido ao procedimento cirúrgico. Verificados os sinais vitais: T= 36,4ºC; P= 80bpm; R=16irpm; 

PA= 130x70 mmHg. 

Quadro 15. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 15. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidade psicossocial 

Segurança 

emocional 
Ansiedade leve Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente a paciente; 

- Esclarecer dúvidas da paciente em 

relação ao tratamento. 



109 

 

 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Educação para a 

saúde/ 

aprendizagem 

Falta de 

conhecimento sobre 

a cirurgia 

Conhecimento 

adequado sobre a 

cirurgia 

- Estimular a paciente a relatar sua 

ansiedade; 

- Oferecer informações sobre a cirurgia a 

ser realizada. 

 

Visita 2 (1º dia de pós-operatório – manhã 11/08): Paciente referindo dor leve na ferida cirúrgica na noite anterior, sendo 

orientada a realizar técnica de relaxamento quando ocorrer novamente. Para esta necessidade, elenca-se ainda administração 

de medicação conforme prescrição e monitorar a dor após administração de medicação. Sono preservado, eliminações vesical 

presente de aspecto característico e intestinal ausente (sic). Ferida operatória com curativo oclusivo limpo e seco, indicando 

integridade da pele prejudicada sendo necessário realizar curativo sempre que necessário na ferida operatória, acesso 

venoso periférico em MSD. Sem outras queixas. Aguardando visita médica para receber alta hospitalar. Portanto, foi 

orientada para cuidados na alta hospitalar como lavar com água e sabão a ferida operatória, mantendo o local limpo e seco, 

orientada também a observar sinais e sintomas como dor, calor, vermelhidão e febre, sendo necessário procurar o serviço em 

caso de aparecimento destes, além de evitar esforços, alimentação balanceada rica em nutrientes e ingestão de água para 

plena recuperação. 

Visita 3 (2DPO – manhã 12/08): Paciente saiu de alta hospitalar. 

Avaliação: Paciente comprometida com sua saúde, demonstrando ser cuidadosa no lar e seguindo as orientações dadas 

perante as necessidades encontradas, de forma a promover resultados satisfatórios com o plano de cuidados e com a 

assistência prestada pela equipe assistencial.  

 

CASO 16: 

A.F.S., 38 anos, sexo feminino, casada, católica, ensino superior completo, professora, admitida em 15/08/2016, 

apresentando cisto em ovário direito. Encontrando-se em pós-operatório imediato de ooforoplastia (VDL cirúrgica). Ao 

exame o paciente apresentou-se consciente, orientada, sonolenta; pele e mucosas normocoradas, temperatura corporal 

normal, sono preservado; ainda não deambulando; sede; higiene corporal satisfatória; ferida operatória com curativo oclusivo 

limpo e seco; expansibilidade torácica bilateral, eupneica, murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios; 

normocárdica, ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; abdome distendido, 

flácido, doloroso a palpação, ruídos hidroaéreos presentes; eliminações vesical presente de aspecto claro e límpido (sic) e 

intestinal de aspecto característico (sic); referindo dor em local de procedimento cirúrgico (região abdominal); apresentando-

se ansiosa e com medo devido ao procedimento cirúrgico, pois havia a possibilidade de ter sido retirado o ovário e a mesma 

deseja engravidar. Verificados os sinais vitais: T= 36ºC; P= 97bpm; R=20irpm; PA= 110x70 mmHg. 

Quadro 16. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 16. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Hidratação Sede Sede diminuída 
- Orientar o alívio da sede com medidas 

alternativas como algodão com água. 

Sensopercepção 
Dor moderada em 

abdome 

Dor diminuída em 

abdome 

- Ajudar a paciente a ficar em posição 

confortável; 

- Favorecer repouso/sono adequados para 

alívio da dor; 

- Administrar medicação conforme 

prescrição; 

- Avaliar a eficácia da medicação, após 

sua administração. 

Necessidade psicossocial 

Segurança 

emocional 

Ansiedade leve Ansiedade diminuída - Ouvir atentamente a paciente; 

Medo da cirurgia 
Medo da cirurgia 

diminuído 

- Explicar o procedimento realizado. 

 

Visita 2 (1 DPO – manhã 16/08): Paciente apresentando-se bem, com dor diminuída, porém ainda existente, ingesta hídrica 

restaurada, ansiedade melhorada e medo diminuído, visto ter recebido a vista médica informando sobre o procedimento e a 

preservação de seu ovário. Orientada para cuidados no pós-operatório em casa como lavar com água e sabão o local de ferida 

operatória, evitar esforços desnecessários e monitorar sinais e sintomas como: febre, vermelhidão, calor, edema e secreção 

em local de ferida operatória. Saiu de alta hospitalar. 

Avaliação: Paciente instruída, bem informada e comprometida com sua saúde, de modo que as intervenções elencadas 

surtiram efeitos positivos dentro das possibilidades da ansiedade e medo, que só seriam sanados com a palavra final da 

equipe médica.  

 

 

CASO 17: 

M.E.C.G., 60 anos, sexo feminino, divorciada, evangélica, ensino médio completo, missionária, admitida em 14/08/2016, 

apresentando dor em hipocôndrio direito associada a náuseas e vômitos (colecistite e colelitíase). Encontrando-se em pós-

operatório imediato de colecistectomia videolaparoscópica. Ao exame o paciente apresentou-se consciente, orientada, 

sonolenta; pele e mucosas normocoradas, temperatura corporal baixa devido ao procedimento cirúrgico e anestésico, sono 
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prejudicado devido a fatores individuais como ansiedade e a fatores ambientais (troca de enfermaria); ainda não 

deambulando; sede; higiene corporal satisfatória; ferida operatória com curativo oclusivo limpo e seco; expansibilidade 

torácica bilateral, eupneica, murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios; normocárdica, ritmo cardíaco regular 

em dois tempos, bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; abdome distendido, flácido, doloroso a palpação, ruídos 

hidroaéreos presentes; eliminações vesical presente de aspecto claro e límpido (sic) e intestinal de aspecto característico (sic); 

referindo dor em local de procedimento cirúrgico (região abdominal); queixando-se de dor na região abdominal (local de 

procedimento cirúrgico). Verificados os sinais vitais: T= 35,2ºC; P= 79bpm; R=20irpm; PA= 150x90 mmHg. 

Quadro 17. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 17. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Hidratação Sede Sede diminuída 
- Orientar o alívio da sede com medidas 

alternativas como algodão com água. 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 

- Identificar estressores individuais e 

orientar para reduzi-los; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir; 

Segurança física e 

do meio ambiente 
Risco de infecção 

Risco diminuído de 

infecção 

- Inspecionar os pontos da ferida 

cirúrgica; 

- Monitorar sinais e sintomas de infecção; 

- Monitorar sinais vitais; 

Integridade física 
Integridade da pele 

prejudicada 

Integridade da pele 

melhorada 

- Avaliar a evolução de lesões; 

- Manter a higiene da pele; 

- Realizar curativo sempre que necessário 

na ferida operatória. 

Regulação térmica 
Temperatura 

corporal diminuída 

Temperatura corporal 

adequada 

- Evitar correntes de ar no ambiente; 

- Manter a paciente aquecida com uso de 

cobertores; 

- Manter a paciente hidratada; 

- Verificar temperatura corporal de seis 

em seis horas. 

Sensopercepção 
Dor moderada em 

abdome 

Dor diminuída em 

abdome 

- Ajudar a paciente a ficar em posição 

confortável; 

- Favorecer repouso/sono adequados para 

alívio da dor; 

- Administrar medicação conforme 

prescrição; 

- Avaliar a eficácia da medicação, após 

sua administração. 

 

Visita 2 (1DPO – manhã 16/08): Paciente apresentando-se bem, ingesta hídrica restaurada, sono melhorado, temperatura 

corporal adequada e dor diminuída em região de procedimento cirúrgico, porém ainda persistindo um discreto desconforto. 

Ferida operatória limpa e seca (visualizado momento da realização da troca de curativo), sendo indicada a realização de 

curativo sempre que necessário. Paciente com possibilidade de alta hospitalar a tarde, portanto, foi orientada sobre os 

cuidados na alta hospitalar como: lavar com água e sabão o local de ferida operatória, mantendo a região limpa e seca; atentar 

para sinais e sintomas de infecção como febre, vermelhidão, inchaço, presença de secreção no local; além disso, foi orientada 

a manter repouso para evitar problemas com sua recuperação. 

Avaliação: Paciente seguiu as recomendações dadas na hospitalização, demonstrando ser esclarecida e que as seguiria no 

pós-operatório em casa, obtendo resultados positivos no processo de enfermagem. 

 

CASO 18: 

L.M.V., 41 anos, sexo feminino, união estável, evangélica, ensino fundamental incompleto, do lar, admitida em 23/08/2016, 

apresentando dor no ventre há +- 5 anos (miomitose uterina). Encontrando-se em pré-operatório imediato de histerectomia 

subtotal abdominal. Ao exame o paciente apresentou-se consciente, orientada; pele e mucosas normocoradas, temperatura 

corporal normal, sono prejudicado devido a fatores individuais como ansiedade; deambulando; higiene corporal satisfatória; 

expansibilidade torácica bilateral, eupneica, murmúrios vesiculares presentes sem ruídos adventícios; normocárdica, ritmo 

cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; abdome semi globoso, flácido, depressível, 

indolor a palpação, ruídos hidroaéreos presentes; eliminações vesical presente de aspecto claro e límpido (sic) e intestinal de 

aspecto endurecido (sic); referindo dor em baixo ventre do tipo cólica e ansiedade devido ao procedimento cirúrgico. 

Verificados os sinais vitais: T= 36,3ºC; P= 80bpm; R=18irpm; PA= 110x70 mmHg. 

Quadro 18. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 18. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 
- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir. 
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Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Sensopercepção 
Dor leve em região 

pélvica 

Dor diminuída em 

região pélvica 

- Ajudar a paciente a ficar em posição 

confortável; 

- Favorecer repouso/sono adequados para 

alívio da dor. 

Necessidades psicossociais 

Segurança 

emocional 
Ansiedade moderada Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente a paciente; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento por meio da respiração. 

 

Visita 2 (1DPO – manhã 24/08): Paciente apresentando-se bem, relato de sono prejudicado devido a dores em local de 

ferida operatória, além de episódio de vômito na noite anterior devido ao efeito anestésico; acesso venoso periférico em 

MSD, ferida operatória limpa e com pouco conteúdo secretado em gaze retirada de curativo feito pós cirurgia (visualizada a 

realização de curativo), sendo ocluída novamente, fatores que contribuem para risco de infecção e integridade da pele 

prejudicada, sendo necessário cuidados como inspecionar os pontos da ferida cirúrgica; monitorar sinais e sintomas de 

infecção; monitorar sinais vitais e monitorar ferida cirúrgica, realizar curativo sempre que necessário na ferida operatória; 

diurese por sonda vesical de demora, que apresentou desconforto com ardência pela manhã, com eliminação de aspecto 

característico e coloração amarelo clara (retirada a sonda vesical neste turno); queixando-se ainda de dor leve na ferida 

cirúrgica. Orientada para a realização de técnica de relaxamento por meio de respiração, repouso em posição confortável, 

além de ser necessário administrar medicação conforme prescrição e avaliar a eficácia da medicação, após sua administração. 

Visita 3 (2DPO – manhã 25/08): Paciente apresentando-se bem, sono melhorado e dor diminuída. Estava de alta hospitalar, 

portanto, foi orientada sobre cuidados em casa como lavar com água e sabão o local de ferida operatória, atentar para sinais e 

sintomas como febre, calor, rubor, secreção em ferida operatória, além de sangramento vaginal, que deve ser discreto e 

diminuir com os dias, caso ocorra, e que em qualquer anormalidade deverá procurar o serviço. Orientada também, em relação 

a evitar esforços, boa alimentação e ingestão hídrica para plena recuperação. 

Avaliação: As intervenções traçadas alcançaram resultados satisfatórios, além das intervenções estabelecidas e realizadas 

pela equipe assistencial, de tal forma que a paciente saiu de alta hospitalar em franca recuperação.  

 

CASO 19: 

M.M.E.S., 37 anos, sexo feminino, casada, evangélica, ensino médio completo, agente comunitária de saúde, admitida em 

22/08/2016, apresentando perda de peso nos últimos 4 anos que gerou pele excessiva em região abdominal. Encontrando-se 

em pré-operatório imediato de dermolipectomia. Ao exame o paciente apresentou-se consciente, orientada; pele e mucosas 

normocoradas, temperatura corporal normal, sono preservado; deambulação prejudicada devido ao quadro de condromalácia, 

porém em recuperação; higiene corporal satisfatória; expansibilidade torácica bilateral, eupneica, murmúrios vesiculares 

presentes sem ruídos adventícios; normocárdica, ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas normofonéticas 

sem sopros; abdome globoso, flácido, indolor a palpação, ruídos hidroaéreos presentes; eliminações vesical presente de 

aspecto claro e límpido (sic) e intestinal de aspecto pastoso (sic); referindo ansiedade devido ao procedimento cirúrgico. 

Verificados os sinais vitais: T= 36,2ºC; P= 70bpm; R=18irpm; PA= 110x70 mmHg. 

Quadro 19. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 19. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicossociais 

Segurança 

emocional 
Ansiedade leve Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente a paciente; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento por meio da respiração. 

 

Visita 2 (1DPO – manhã 24/08): Paciente apresentando-se bem, sono prejudicado devido a fatores ambientais 

(pernilongos); acesso venoso periférico em MSE, com cateter de peridural, dreno de sucção na região abdominal no QIE 

drenando secreção hemática acastanhada; ferida operatória limpa e seca em curativo oclusivo; a junção destes fatores 

corresponde a um risco de infecção e integridade da pele prejudicada, sendo necessários alguns cuidados como: 

inspecionar os pontos da ferida cirúrgica; monitorar sinais e sintomas de infecção; monitorar sinais vitais; monitorar ferida 

cirúrgica, inserção de dreno e cateter peridural; além disso, é necessário realizar curativo sempre que necessário na ferida 

operatória e em local de inserção de dreno; eliminações vesical presente e intestinal ausente (sic).  

Visita 3 (2DPO – manhã 25/08): Paciente bem, com sono melhorado, diurese espontânea, eliminação intestinal ausente desde 

episódio anterior a cirurgia, deambulando com cautela, dreno de sucção drenando expressiva quantidade de secreção, de 

forma que a equipe médica indicou que ficasse mais um dia em observação para poder sair de alta hospitalar. 

Visita 4 (3DPO – manhã 26/08): Paciente bem. Na madrugada deste dia apresentou-se com pele e mucosas hipocoradas 

indicando a equipe médica uma possível baixa de hemoglobina, foi realizado exame de sangue e confirmou a baixa de 

hemoglobina (5 g/dl) havendo a necessidade de reposição sanguínea. No momento da coleta mostrou-se com pele 

normocorada (finalizando a terceira bolsa de sangue). Sono prejudicado devido ao episódio ocorrido, deambulando e dreno 

de sucção drenando secreção em menor quantidade de coloração acastanhada. Sem outras queixas. 

Visita 5 (6DPO – manhã 29/08): Paciente bem, com melhora no quadro de anemia, porém ainda presente. Estava de alta 

hospitalar, sendo orientada em relação a alimentação para combater a anemia, com dieta rica em folhas verde escuro, suco de 

cenoura, beterraba e laranja, consumir fígado bovino, além de evitar esforços, porém continuar deambulando e ingerir 

bastante água para plena recuperação. Orientada em relação aos cuidados com dreno de sucção e limpeza da região, assim 

como de região da ferida operatória. Orientada a ter cautela e observar sinais e sintomas como: febre, calor, secreção e 
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vermelhidão em região de dreno e ferida operatória, sendo indicado o retorno ao serviço.   

Avaliação: Paciente atendeu as orientações estabelecidas alcançando resultados positivos para suas necessidades. 

 

CASO 20: 

E.F.O.N., 53 anos, sexo feminino, casada, evangélica, ensino médio completo, autônoma, admitida em 21/08/2016, 

apresentando nódulo hepático a esclarecer há 7 anos, sendo que no último ano iniciou com dores no hipocôndrio direito. 

Encontrando-se em 2º dia de pós-operatório de hepatectomia esquerda (II, III, IV). Ao exame o paciente apresentou-se 

consciente, orientada, sonolenta; pele e mucosas normocoradas, temperatura corporal normal, sono prejudicado devido a 

fatores individuais – paciente com quadro de depressão, em terapia medicamentosa com clonazepam (rivotril) e cloridrato de 

paroxetina, porém, por ocasião de internação para procedimento cirúrgico e necessidade de jejum, está sem tomar a 

medicação até que seja reestabelecida a dieta que se encontra 0; deambulando pouco; higiene corporal satisfatória; 

expansibilidade torácica bilateral, eupneica, murmúrios vesiculares presentes em AHT e diminuído em base direita, sem 

ruídos adventícios; normocárdica, ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; 

abdome plano, flácido, doloroso à palpação, ruídos hidroaéreos presentes; eliminações vesical presente de aspecto amarelado 

(sic), com dor e ardência ao urinar, e intestinal ausente desde episódio anterior a internação hospitalar; ferida operatória em 

curativo oclusivo, dreno de blake em hipocôndrio direito, drenando secreção hemática, acesso venoso central em veia jugular 

direita; referindo dor moderada em região de procedimento cirúrgico e ansiedade devido a falta de medicação. Verificados os 

sinais vitais: T= 36,6ºC; P= 70bpm; R=18irpm; PA= 100x60 mmHg. 

Quadro 20. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 20. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 
- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir. 

Segurança física e 

do meio ambiente 
Risco de infecção 

Risco diminuído de 

infecção 

- Monitorar sinais e sintomas de infecção; 

- Monitorar sinais vitais; 

- Monitorar portas de entrada para 

infecção; 

- Orientar sobre os cuidados com ferida 

cirúrgica e dispositivos invasivos; 

Integridade física 
Integridade da pele 

prejudicada 

Integridade da pele 

melhorada 

- Avaliar a evolução de lesões; 

- Manter a higiene da pele; 

- Realizar curativo sempre que necessário 

na ferida operatória. 

- Realizar curativo oclusivo diário no 

cateter venoso central com clorexidina 

alcoólica 0,5% ou álcool 70%. 

Sensopercepção 
Dor moderada na 

ferida cirúrgica 

Dor diminuída na 

ferida cirúrgica 

- Ajudar a paciente a ficar em posição 

confortável; 

- Favorecer repouso/sono adequados para 

alívio da dor. 

Necessidades psicossociais 

Segurança 

emocional 
Ansiedade moderada Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente a paciente; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento por meio da respiração. 

 

Visita 2 (3DPO – manhã 25/08): Paciente apresentando-se bem, sono melhorado devido a possibilidade de utilizar a 

medicação, visto que houve a liberação de dieta branda e a realização de técnica de respiração para auxiliar no processo de 

sono; dor moderada persistindo na ferida cirúrgica (abdome – hipocôndrio direito), ansiedade diminuída, visto ter tomado sua 

medicação controlada; risco de infecção presente, pois ainda estava com dreno de blake drenando secreção hemática, ferida 

operatória limpa e seca em curativo oclusivo, porém dolorida e permanência de acesso venoso central em veia jugular direita. 

Queixando-se de ardência ao urinar, com resultado de sumário de urina realizado no dia anterior comprovando a presença de 

infecção urinária, sendo incentivada a micção frequente, orientada a esvaziar a bexiga por completo, orientada em relação a 

higiene íntima, e estimulada a ingerir líquidos. Queixando-se também de dor/desconforto nas costas e distensão abdominal 

com gases que não saiam, sendo orientada para a necessidade de deambulação com a finalidade de auxiliar na liberação de 

gases, prevenir a formação de trombos, melhorar a circulação, evitando ficar na mesma posição, fato que prevenirá a 

formação de ulcera por pressão. 

Visita 3 (4DPO – manhã 26/08): Paciente relativamente bem, pressão sanguínea elevada (150x90 mmHg), sendo orientada 

a manter repouso relativo no leito e a redução do estresse, procurando relaxar um pouco e diminuir a ansiedade, além de 

equipe de enfermagem verificar a prescrição para administrar medicação e verificar a pressão sanguínea novamente para 

avaliar o efeito da medicação. Queixando-se e aparentando não ter dormido a noite com sono prejudicado, sendo orientada a 

repousar um pouco durante o dia, dor moderada na ferida operatória, sendo orientada a procurar uma posição para aliviar 

o desconforto, e disúria, sendo estimulada a ingestão de líquidos e a manter higiene da região íntima. Orientada em relação 

aos cuidados na alta hospitalar como evitar esforços, manter dieta de acordo com a recomendação da equipe médica, ingerir 

bastante água, observar sinais e sintomas como febre, calor, vermelhidão e secreção em região de ferida operatória, sendo 

indicado o retorno ao serviço. Orientada também a evitar esforços, porém mantendo a deambulação para uma plena 

recuperação. Saiu de alta hospitalar às 14:50h. 
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Avalição: Apesar de apresentar quadro depressivo, mostrou-se comunicativa, aceitando as recomendações e intervenções 

realizadas, de maneira que obteve resultados positivos em seu quadro de acordo com a aceitação da mesma e a possibilidade 

de resolução frente a situação apresentada. 

 

CASO 21: 

E.S.O., 49 anos, sexo masculino, casado, católico, ensino superior completo, mecânico e eletricista industrial, admitido em 

28/08/2016, apresentando constipação e dor abdominal intensa há +- 3 dias. Encontrando-se em 2º dia de pós-operatório de 

laparotomia explorada + lise de aderências em íleo terminal. Ao exame o paciente apresentou-se consciente, orientado; pele e 

mucosas normocoradas, temperatura corporal normal, sono prejudicado devido a fatores individuais e ambientais – dor 

moderada em ferida operatória; deambulando; higiene corporal satisfatória; expansibilidade torácica bilateral, eupneico, 

murmúrios vesiculares presentes em AHT, sem ruídos adventícios; normocárdico, ritmo cardíaco regular em dois tempos, 

bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; abdome semi globoso, depressível, doloroso à palpação superficial e profunda, 

ruídos hidroaéreos ausentes; eliminações vesical presente de aspecto amarelo escuro por SVD, e intestinal ausente desde 

episódio anterior a internação hospitalar; ferida operatória em curativo oclusivo, acesso venoso periférico em MSD; referindo 

dor moderada em região de procedimento cirúrgico e ansiedade devido ao quadro apresentado. Verificados os sinais vitais: 

T= 36,5ºC; P= 103bpm; R=20irpm; PA= 100x80 mmHg. 

Quadro 21. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 21. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 
- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir. 

Segurança física e 

do meio ambiente 
Risco de infecção 

Risco diminuído de 

infecção 

- Monitorar sinais e sintomas de infecção; 

- Monitorar sinais vitais; 

- Monitorar portas de entrada para 

infecção; 

- Orientar sobre os cuidados com ferida 

cirúrgica e dispositivos invasivos; 

Integridade física 
Integridade da pele 

prejudicada 

Integridade da pele 

melhorada 

- Avaliar a evolução de lesões; 

- Manter a higiene da pele; 

- Realizar curativo sempre que necessário 

na ferida operatória. 

- Realizar curativo oclusivo diário no 

cateter venoso central com clorexidina 

alcoólica 0,5% ou álcool 70%. 

Sensopercepção 
Dor moderada na 

ferida cirúrgica 

Dor diminuída na 

ferida cirúrgica 

- Ajudar o paciente a ficar em posição 

confortável; 

- Favorecer repouso/sono adequados para 

alívio da dor. 

Necessidades psicossociais 

Segurança 

emocional 
Ansiedade moderada Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente o paciente; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento por meio de respiração. 

 

Visita 2 (3DPO – manhã 31/08): Paciente estável, referindo ter passado mal na noite anterior com dor e distensão abdominal, 

de maneira que foi colocada Sonda nasogástrica para drenagem de conteúdo gástrico; sono prejudicado, devido ao episódio 

referido e a presença da sonda que dependendo da posição causa tosse, sendo orientado a procurar uma posição confortável 

para tentar repousar durante o dia; dor moderada na ferida cirúrgica; risco de infecção pelos fatores encontrados como 

sondagens, dispositivo invasivo e ferida operatória com discreta deiscência ocasionada pelos episódios de tosse; ansiedade 

moderada devido ao quadro apresentado e desesperança diante da situação vivenciada, sendo estimulado a buscar razões 

que propiciem esperança de vida, utilizar técnica de relaxamento, repousar. Paciente deambulando. 

Visita 3 (4DPO – manhã 01/09): Paciente estável, referindo ter passado mal na noite anterior com diarreia e febre, sono 

prejudicado devido a este episódio; dor moderada na ferida cirúrgica que apresentou seroma à expressão no momento de 

realização de curativo, após  a limpeza não apresentando mais, sem pus e sem odor. Apresentando-se ainda com 

desesperança diante de seu quadro. 

Visita 4 (5DPO – manhã 02/09): Paciente apresentando-se melhor que no dia anterior, em dieta 0, sede, sonda nasogástrica 

aberta drenando secreção de coloração esverdeada, sono prejudicado devido a distensão abdominal e presença de gases que 

causa dor moderada em quadrantes superior e inferior esquerdos em forma de pontadas, evacuou muito pouco (sic). 

Orientado a repousar durante o dia, visto que não descansa e nem dorme há 3 dias, procurar uma posição confortável para 

diminuir o desconforto abdominal, orientado o alívio da sede com medidas alternativas como algodão com água e procurar 

sempre inspirar o ar pelo nariz, evitando usar a boca para respirar, para que não cause mais gases instestinais. Sem outras 

queixas, seguindo aos cuidados da equipe assistencial.  

Visita 5 (9DPO – manhã 06/09): Paciente estável, apresentou piora do domingo (04/09) para ontem (05/09), com episódio de 

dor forte abdominal, falta de ar estando dispneico (dispneia leve), sendo necessário Verificar a frequência respiratória, 

Estimular a realização de exercícios respiratórios, Manter a cabeceira da cama elevada; deiscência de parte da ferida 

operatória, edema (+++) em membros inferiores, instalado acesso venoso central, sonda nasogástrica aberta drenando 

secreção esverdeada, caracterizando risco de infecção e integridade da pele prejudicada presentes, sono prejudicado não 
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tendo dormido as duas últimas noites. Orientado em relação a manter a cabeceira elevada, deambulação leve, priorizando o 

repouso no leito, uso de óleo hidratante e elevação dos membros para redução de edema, procurar uma posição de conforto 

para tentar repousar durante o dia, não fazer esforços, cuidados com o acesso venoso central para evitar sua saída. 

Aguardando para realizar tomografia e hemocultura. 

Visita 6 (11DPO/1DPO – manhã 08/09): Paciente realizou tomografia e hemocultura, sendo observada a necessidade de 

realizar outro procedimento cirúrgico, devido a inflamação e infecção em intestino, que foi realizado na manhã de ontem 

(07/09) às 9:30h e após foi encaminhado para UTI. Aguardando retorno a clínica cirúrgica.  

Visita 7 (12DPO/2DPO – manhã 09/09): Paciente na UTI, estável, realizada Sigmoidectomia devido a Diverticulite, 

aguardando alta para clínica cirúrgica prevista para hoje. 

Visita 8 (15DPO/5PDO – manhã 12/09): Paciente ainda na UTI, sem previsão de alta para clínica cirúrgica. 

Visita 9 (16DPO/6DPO – manhã 13/09): Paciente ainda na UTI, sem previsão de alta para clínica cirúrgica. 

Visita 10 (17DPO/7DPO – manhã 14/09): Paciente na UTI, previsão de alta para clínica cirúrgica amanhã. 

Visita 11 (18DPO/8DPO – manhã 15/09): Paciente na UTI, aguardando para realizar uma tomografia com a finalidade de 

verificar se ainda existe alguma coleção no abdome. Alta prevista para hoje adiada até resultado da tomografia. 

Visita 12 (19DPO/9DPO – manhã 19/09): 

RESUMO DO RETORNO A CLÍNICA CIRÚRGICA: Paciente retornou da UTI no sábado (17/09) apresentando-se estável, 

taquipneico, dor moderada em hemitórax direito devido a inspiração e em local de punção de toracocentese, apetite 

prejudicado, sono prejudicado, eliminação vesical presente e espontânea, intestinal por bolsa de colostomia caracterizando 

integridade da pele prejudicada, ferida cirúrgica abaulada, limpa em grande parte, porém com deiscência e secreção na 

parte inferior, edema em MMII (++), apresentou febre no sábado e no domingo, além de episódio de náuseas e vômitos. 

Paciente estável, apresentando-se com sono prejudicado, taquipneico gerando prejuízo na deambulação, apetite 

prejudicado, dor moderada em QSD e em região dorsal (local de punção de toracocentese), acesso venoso central em 

veia subclávia esquerda, ferida operatória abaulada e com deiscência em região inferior que esta coberta por curativo 

oclusivo, eliminações presentes, vesical espontânea e intestinal por bolsa de colostomia, edema em MMII (++), devido aos 

fatores apresentados encontra-se em risco de infecção. Sem outras queixas. Orientado a manter cabeceira elevada, procurar 

uma posição de conforto e orientado a tentar repousar e dormir durante o dia para restaurar-se do cansaço, discutido com o 

paciente sobre a importância da alimentação saudável, orientado o uso de óleo/ hidratante e elevação dos membros para 

redução de edema. Além disso, alguns cuidados: Monitorar sinais e sintomas de infecção; Monitorar sinais vitais; Monitorar 

portas de entrada para infecção; Orientar sobre os cuidados com ferida cirúrgica e dispositivos invasivos; Realizar curativo 

sempre que necessário na ferida operatória; Realizar curativo oclusivo diário no cateter venoso central com clorexidina 

alcoólica 0,5% ou álcool 70%; Esvaziar a bolsa de colostomia sempre que necessário; Avaliar integridade da pele próxima ao 

estoma uma vez ao dia; Avaliar mudança de tamanho e coloração do estoma; Utilizar sabão neutro e soro fisiológico na 

limpeza do estoma e bolsa de colostomia; Trocar a bolsa de colostomia periodicamente; Administrar medicação conforme 

prescrição; Avaliar a eficácia da medicação, após sua administração.  

Visita 13 (20DPO/10DPO – manhã 20/09): Paciente estável, sono prejudicado, porém com melhora em relação aos dias 

anteriores, apetite melhorado, cansaço acompanhado de taquipneia, porém conseguiu deambular, dor moderada persistindo, 

ferida operatória ainda abaulada e com deiscência, porém com redução na secreção, eliminações vesical espontânea presente 

e intestinal por colostomia, sendo realizada a troca da bolsa hoje. Risco de infecção presente e Edema em MMII (++), 

sendo necessário continuar com as intervenções elencadas. 

Visita 14 (21DPO/11DPO – manhã 21/09): Paciente bem, sono melhorado, porém ainda necessitando repousar mais, apetite 

preservado, cansaço melhorado com consequente melhora na taquipneia e deambulação restaurada, dor moderada 

persistindo, ferida operatória abaulada e com deiscência, porém melhorada e com pequena quantidade de secreção à limpeza, 

em curativo oclusivo, eliminações vesical espontânea presente e intestinal por colostomia, sendo realizada a limpeza da bolsa 

pela manhã. Risco de infecção presente e edema em MMII melhorado (+), sendo necessário continuar com as intervenções 

elencadas. Agendado exame tomográfico para esta manhã. 

Visita 15 (23DPO/13DPO – manhã 23/09): Paciente bem, realizada tomografia no dia anterior acusando derrame pleural e 

sendo necessário procedimento para retirada do líquido presente na pleura, sendo retirada uma parte no lado direito, porém no 

lado esquerdo referiu muita dor, sendo suspenso o procedimento. Apresentando sono melhorado, apetite preservado, cansaço 

melhorado, realizando exercício fisioterapêutico no momento da visita, deambulação preservada, dor melhorada, porém ainda 

presente, ferida operatória com abaulamento diminuído, de aspecto melhor e em curativo oclusivo, eliminações vesical 

espontânea presente e intestinal por colostomia, sendo realizada a limpeza. Risco de infecção presente e Edema em MMII 

melhorado (+). Condutas assistenciais mantidas.  

Visita 16 (26DPO/16DPO – manhã 26/09): Paciente sentindo-se bem, sono e apetite preservados, cansaço melhorado, sem 

edemas, deambulando, dor melhorada, ferida operatória sem abaulamento em curativo oclusivo, eliminações vesical 

espontânea presente e intestinal por colostomia; risco de infecção presente, sendo necessários os cuidados já elencados para 

evitar uma infecção. Aguardando parecer do cirurgião torácico para definir conduta do derrame pleural.  

Visita 17 (27DPO/17DPO – manhã 27/09): Paciente sentindo-se bem, sono e apetite preservados, cansaço melhorado, sem 

edemas, deambulando, dor melhorada, porém presente, ferida operatória sem abaulamento em curativo oclusivo, com pouca 

secreção, eliminações vesical espontânea presente e intestinal por colostomia; risco de infecção presente, sendo necessários 

os cuidados já elencados para evitar uma infecção. Aguardando parecer do cirurgião torácico para definir conduta do derrame 

pleural. 

Visita 18 (28DPO/18DPO – manhã 28/09): Paciente sentindo-se bem, sono e apetite preservados, cansaço melhorado, sem 

edemas, deambulando, dor melhorada, ferida operatória sem abaulamento em curativo oclusivo, com pouca secreção, 

eliminações vesical espontânea presente e intestinal por colostomia. Recebeu alta da equipe assistencial da clínica cirúrgica, 

porém ainda aguardando parecer do cirurgião torácico, sobre derrame pleural para poder solucioná-lo na internação ou 

receber alta para casa. 

Visita 19 (29DPO/19DPO – manhã 29/09): Paciente sentindo-se bem, sono e apetite preservados, deambulando, dor 
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melhorada, ferida operatória sem abaulamento em curativo oclusivo, com pouca secreção, eliminações vesical espontânea 

presente e intestinal por colostomia. Recebeu alta da equipe assistencial da clínica cirúrgica, e cirurgião torácico indicou 

realização de tomografia (a ser realizada na segunda-feira). 

Visita 20 (34DPO/24DPO – manhã 04/10): Paciente sentindo-se bem, sono e apetite preservados, sem edemas, deambulando, 

sem queixas de dor, ferida operatória sem abaulamento em curativo oclusivo, eliminações vesical espontânea presente e 

intestinal por colostomia. Recebeu alta da equipe assistencial da clínica cirúrgica, realizou o exame tomográfico ontem e 

aguarda parecer do cirurgião torácico sobre resultado de tomografia. 

Visita 21 (35DPO/25DPO – manhã 05/10): Paciente bem, aguardando parecer do cirurgião torácico referente ao resultado da 

tomografia. 

Visita 22: Resgate de prontuário – No período da tarde do dia 05/10 recebeu alta do cirurgião torácico, saindo às 15h do 

hospital. 

Avaliação: Paciente inicialmente resistente, apresentando revolta por estado de saúde, porém com o desenrolar do caso a 

medida que observava melhora, foi tornando-se mais receptivo aos cuidados tanto da equipe assistencial quanto da 

pesquisadora, entendendo a necessidades dos cuidados prestados e da permanência hospitalar. De maneira geral, obteve 

resultados positivos com a assistência prestada, apesar de haver algumas intercorrências na hospitalização, fato que 

demandou maior tempo de internação. As intervenções realizadas mostraram-se eficazes para as necessidades apresentadas.  

 

CASO 22: 

C.N.L., 56 anos, sexo masculino, solteiro, evangélico, ensino médio completo, técnico administrativo, admitido em 

16/08/2016, apresentando dor abdominal e artralgia. Encontrando-se em 9º dia de pós-operatório de laparotomia diagnóstica 

por VDL + LE (úlcera duodenal perfurada). Ao exame o paciente apresentou-se consciente, orientado; pele e mucosas 

hipocoradas, febril, sono prejudicado devido a fatores ambientais; deambulando; higiene corporal satisfatória; dieta líquida-

pastosa por jejunostomia (em desmame); expansibilidade torácica bilateral, eupneico, murmúrios vesiculares presentes em 

AHT, sem ruídos adventícios; normocárdico, ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas cardíacas normofonéticas sem 

sopros; abdome flácido, depressível, indolor à palpação, ruídos hidroaéreos ausentes; eliminações vesical espontânea presente 

de aspecto amarelo claro, e intestinal presente de aspecto pastoso; ferida operatória limpa e seca sem curativo ocluindo, dreno 

de blake ocluído com curativo em quadrante inferior direito drenando secreção sero-hemática; acesso venoso periférico em 

MSE; ansiedade devido a permanência hospitalar. Verificados os sinais vitais: T= 37,5ºC; P= 75bpm; R=18irpm; PA= 

100x60 mmHg. 

Quadro 22. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 22. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 
- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir. 

Segurança física e 

do meio ambiente 
Risco de infecção 

Risco diminuído de 

infecção 

- Monitorar sinais e sintomas de infecção; 

- Monitorar sinais vitais; 

- Monitorar portas de entrada para 

infecção; 

- Orientar sobre os cuidados com ferida 

cirúrgica e dispositivos invasivos; 

Integridade física 
Integridade da pele 

prejudicada 

Integridade da pele 

melhorada 

- Realizar curativo em dreno sempre que 

necessário; 

Necessidades psicossociais 

Segurança 

emocional 
Ansiedade moderada Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente o paciente; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento por meio de respiração. 

 

Visita 2 (10DPO – manhã 31/08): Paciente bem, em desmame de dieta por jejunostomia, temperatura corporal normalizada 

(36ºC), dreno com secreção serosa em pequena quantidade, sono melhorado, ansiedade moderada visto que havia a 

possibilidade de receber alta no dia posterior. 

Visita 3 (11DPO – manhã 01/09): Paciente bem, dieta pastosa, sem dieta por jejunostomia, pouca secreção drenada pelo 

dreno de blake, ansiedade diminuída, visto estar de alta hospitalar. Orientado sobre cuidados no pós-operatório em casa como 

lavar com água e sabão ferida operatória, local de inserção de jejunostomia (que só será retirada com 30 dias) e local de 

inserção de dreno de blake (que será retirado antes da saída hospitalar), observando sinais e sintomas como febre, 

vermelhidão, presença de secreção, calor no local, sendo orientado a procurar o serviço em caso de aparecimento desses 

sinais e sintomas. Orientado também em relação à alimentação adequada, ingestão de líquidos, principalmente água e evitar 

esforços para uma plena recuperação.  

Avaliação: Paciente atendeu as recomendações feitas, obtendo resultados positivos em suas necessidades, o que demonstra a 

eficácia do processo de enfermagem. 

 

CASO 23: 

H.J.S., 56 anos, sexo masculino, casado, evangélico, ensino médio completo, gerente de loja, admitido em 29/08/2016, 

apresentando dor moderada em hipocôndrio direito e ânsia de vômito. Encontrando-se em pré-operatório de colecistectomia 

VDL. Ao exame o paciente apresentou-se consciente, orientado; pele e mucosas normocoradas, afebril, sono prejudicado 

devido a fatores ambientais; deambulando; higiene corporal satisfatória; expansibilidade torácica bilateral, eupneico, 

murmúrios vesiculares presentes em AHT, sem ruídos adventícios; normocárdico, ritmo cardíaco regular em dois tempos, 
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bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; abdome globoso, distendido, doloroso à palpação, ruídos hidroaéreos presentes; 

eliminações vesical espontânea presente de aspecto amarelo claro, e intestinal presente de aspecto endurecido; ansiedade 

devido a proximidade do procedimento. Verificados os sinais vitais: T= 36ºC; P= 80bpm; R=20irpm; PA= 130x80 mmHg. 

Quadro 23. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 23. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 
- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir. 

Necessidades psicossociais 

Segurança 

emocional 
Ansiedade moderada Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente o paciente; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento por meio de respiração. 

 

Visita 2 (1DPO – manhã 31/08): Paciente bem, referindo dor leve na ferida cirúrgica,  sendo orientado a procurar uma 

posição que proporcione conforto, além de ser necessário administrar medicação conforme prescrição e avaliar a eficácia da 

medicação, após sua administração; ferida operatória limpa e seca, ocluída por curativo, indicando integridade da pele 

prejudicada sendo orientado em relação aos cuidados com a ferida operatória em casa, como lavar com água e sabão 

mantendo a região limpa e seca, assim como atentar para sinais e sintomas como febre, vermelhidão, calor, secreção e 

inchaço em região, sendo necessário procurar o serviço. Referindo sono melhorado e ansioso por alta hospitalar programada 

para manhã ou tarde deste dia. Saiu de alta hospitalar às 10:25. 

Avaliação: Paciente seguiu as orientações e intervenções elencadas pela equipe e pela pesquisadora, atingindo resultados 

positivos e demonstrando a eficácia do plano de cuidados e processo de enfermagem realizado. 

 

CASO 24: 

R.D.S., 57 anos, sexo masculino, casado, católico, ensino médio completo, comerciante, admitido em 30/08/2016, 

apresentando tosse e dispneia há 1 ano (enfisema pulmonar). Encontrando-se em pré-operatório de mediastinoscopia + 

biopsia de linfonodo + broncoscopia. Ao exame o paciente apresentou-se consciente, orientado; pele e mucosas 

normocoradas, afebril, sono prejudicado devido a fatores ambientais; deambulando; higiene corporal satisfatória; 

expansibilidade torácica bilateral, levemente dispneico, roncos e sibilos difusos em AHT; normocárdico, ritmo cardíaco 

regular em dois tempos, bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; abdome plano, distendido, doloroso à palpação em 

região epigástrica, ruídos hidroaéreos presentes; eliminações vesical espontânea presente de aspecto amarelo claro, e 

intestinal presente de aspecto pastoso; ansiedade leve devido a proximidade do procedimento. Verificados os sinais vitais: T= 

36,5ºC; P= 98bpm; R=20irpm; PA= 140x100 mmHg. 

Quadro 24. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 24. João Pessoa, 2016. 

Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 
- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir. 

Sensopercepção 
Dor leve em região 

epigástrica 

Dor diminuída em 

região epigástrica 

- Ajudar o paciente a ficar em posição 

confortável; 

- Favorecer repouso/sono adequado para 

alívio da dor. 

Necessidades psicossociais 

Segurança 

emocional 
Ansiedade leve Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente o paciente; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento por meio de respiração. 

 

Visita 2 (1DPO – manhã 01/09): Paciente bem, retornou de broncoscopia escarrando sanguinolento devido ao procedimento, 

eliminação vesical presente de aspectos característicos, eliminação intestinal ausente devido a jejum; apresentando sono 

melhorado e dor diminuída em região epigástrica. Aguardando alta hospitalar no período da tarde, sendo orientado sobre os 

cuidados com o pós-operatório em casa. 

Avaliação: Paciente comunicativo, aceitando bem as intervenções realizadas pela equipe assistencial e pela pesquisadora, de 

maneira a evoluir positivamente. 

 

CASO 25: 

J.B.F., 70 anos, sexo masculino, casado, evangélico, ensino médio completo, aposentado, admitido em 30/08/2016, 

apresentando aumento da próstata sendo necessário o uso de SVD desde março. Encontrando-se em pré-operatório de 

prostatectomia. Ao exame o paciente apresentou-se consciente, orientado; pele e mucosas normocoradas, afebril, sono 

prejudicado devido a fatores ambientais; deambulando; higiene corporal satisfatória; expansibilidade torácica bilateral, 

murmúrios vesiculares presentes em AHT, sem ruídos adventícios; normocárdico, ritmo cardíaco regular em dois tempos, 

bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros; abdome plano, depressível, indolor à palpação, ruídos hidroaéreos presentes; 

eliminações vesical por SVD de aspecto amarelo concentrado, e intestinal presente de aspecto endurecido; ansiedade leve 

devido a proximidade do procedimento. Verificados os sinais vitais: T= 36,2ºC; P= 90bpm; R=18irpm; PA= 120x80 mmHg. 

Quadro 25. Planejamento da assistência de enfermagem para o estudo de caso 25. João Pessoa, 2016. 
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Necessidades 

afetadas 

Diagnósticos de 

Enfermagem 

Resultados de 

Enfermagem 
Intervenções de Enfermagem 

Necessidades psicobiológicas 

Sono e repouso Sono prejudicado Sono melhorado 
- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento antes do horário de dormir. 

Necessidades psicossociais 

Segurança 

emocional 
Ansiedade leve Ansiedade diminuída 

- Ouvir atentamente o paciente; 

- Orientar a realização de técnicas de 

relaxamento por meio de respiração. 

 

Visita 2 (1DPO – manhã 01/09): Paciente bem, referindo sono prejudicado devido a fatores individuais e ambientais; dor 

leve em região pélvica, fato que prejudicou o sono. Diurese por sonda vesical de demora com urina de coloração amarela e 

concentrada. Eliminações intestinais ausentes. Sem outras queixas, sendo orientado a realizar técnica de relaxamento antes do 

horário de dormir e procurar uma posição de conforto. 

Visita 3 (2DPO – manhã 02/09): Paciente bem, sono e dor melhorada, orientado em relação aos cuidados na alta hospitalar 

como alimentação balanceada, evitar esforços e manter a higiene íntima a fim de evitar infecção. Saiu de alta hospitalar. 

Avaliação: Paciente seguiu as orientações e intervenções elencadas pela pesquisadora e pela equipe assistencial, de maneira 

a obter resultados positivos e enfatizar a efetividade do plano de cuidados pensado e executado para o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

ANEXOS 

ANEXO A 

Parecer comitê de ética do HULW/UFPB 
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ANEXO B 

Instrumento de coleta de dados da Clínica Cirúrgica do HULW/UFPB 
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ANEXO C 

 

Nomenclatura de Diagnósticos, Resultados e Intervenções de enfermagem da Clínica Cirúrgica do HULW/UFPB 

Diagnósticos/resultados 

de enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

Necessidades Psicobiológicas - Oxigenação 

Dispneia (especificar o 

grau) 

Aspirar às vias aéreas mediante ausculta pulmonar.                                      

Aspirar cânula de traqueostomia. 

Aspirar às vias aéreas mediante ausculta pulmonar. 

Auscultar sons respiratórios, observando presença de ruídos adventícios. 

Avaliar perfusão periférica. 

Elevar cabeceira de cama. 

Higienizar cânula de traqueostomia, caso seja necessário. 

Manter a cabeceira de cama elevada. 

Manter ambiente calmo. 

Monitorar sinais vitais. 

Observar secreções respiratórias. 

Orientar repouso no leito. 

Padrão respiratório 

prejudicado 

Aspirar vias aéreas mediante ausculta pulmonar. 

Auscultar sons respiratórios, observando presença de ruídos adventícios. 

Avaliar a frequência e a profundidade respiratória. 

Avaliar os reflexos para a respiração adequada (tosse, vômito, deglutição). 

Avaliar perfusão periférica. 

Elevar a cabeceira da cama. 

Ensinar as técnicas de relaxamento. 

Estimular a ingestão de líquidos. 

Fornecer períodos de repouso entre as medidas de estimulação da respiração. 

Incentivar a mudança de decúbito. 

Monitorar sinais vitais. 

Proporcionar uma posição confortável. 

Tosse produtiva 

Aspirar às vias aéreas. 

Avaliar a secreção expelida. 

Encorajar a tosse para remover secreções. 

Estimular a ingestão de líquidos. 

Estimular o paciente a mudar a posição corporal. 

Orientar sobre a maneira de tossir efetivamente. 

Tosse seca 

Auxiliar o paciente a sentar-se com a cabeça levemente fletida. 

Encorajar o paciente a fazer várias respirações profundas. 

Investigar causa da tosse. 

Manter ambiente arejado. 

Monitorar sinais vitais. 

Orientar a inalação profundamente. 

Proporcionar oxigenoterapia. 

Necessidades Psicobiológicas - Hidratação 

Edema (especificar o 

grau e a localização) 

Avaliar e registrar a localização do edema. 

Investigar a causa do edema. 

Manter a extremidade edemaciada acima do nível do coração sempre que 

possível.  

Manter o cuidado com a pele. 

Proteger o membro edemaciado contra lesões.  

Realizar balanço hídrico e eletrolítico.  

Registrar o peso diário em jejum. 

Trocar decúbito a cada duas horas. 

Ingestão de líquidos 

diminuída 

Avaliar o turgor, a elasticidade cutânea e as mucosas orais. 

Examinar as mucosas orais. 

Instruir o paciente quanto à ingestão adequada de líquidos. 

Medir o débito urinário. 

Monitorar a ingestão hídrica. 

Monitorar as eliminações de líquidos. 

Monitorar os níveis de eletrólitos séricos. 

Monitorar os sinais vitais. 

Pesar diariamente o paciente no horário da manhã. 

Planejar uma meta de ingestão para cada oito horas. 

Risco de volume de Avaliar o paciente diariamente (edema, ascite). Pesar diariamente. 
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Diagnósticos/resultados 

de enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

líquidos aumentado Controlar, rigorosamente, a terapia com líquidos e eletrólitos. 

Medir a circunferência abdominal diariamente em jejum. 

Medir débito urinário. 

Monitorar os sinais vitais. 

Proporcionar a ingestão de líquidos. 

Restringir líquidos. 

Verificar o turgor da pele. 

Volume de líquidos 

aumentado 

Avaliar o paciente diariamente, quanto a presença de edema, ascite, entre outros. 

Controlar e registrar ingestão e eliminação de líquidos (Balanço hídrico). 

Medir circunferência abdominal diariamente. 

Monitorar infusões venosas. 

Monitorar sinais vitais. 

Pesar paciente em jejum. 

Proporcionar mudança de decúbito. 

Restringir líquidos. 

Supervisionar quanto à dieta. 

Verificar o turgor da pele. 

Volume de líquidos 

diminuído 

Controlar a administração das infusões venosas. 

Alternar períodos de repouso e atividade física. 

Avaliar o turgor cutâneo e as mucosas orais. 

Controlar e registrar ingestão e eliminação de líquidos (Balanço hídrico). 

Estimular a ingestão hídrica. 

Examinar as mucosas orais. 

Incentivar o paciente no controle da dieta. 

Instruir o paciente e familiar quanto a ingestão adequada de líquidos. 

Medir débito urinário. 

Monitorar os sinais vitais. 

Orientar quanto aos cuidados bucais. 

Pesar diariamente em jejum. 

Necessidades Psicobiológicas - Nutrição 

Apetite prejudicado 

Auxiliar o paciente a se alimentar. 

Criar um ambiente agradável e relaxante para as refeições. 

Estimular a ingestão de alimentos. 

Identificar problemas relacionados com a alimentação. 

Monitorar a ingestão diária dos alimentos. 

Orientar sobre a importância da dieta alimentar para recuperação do estado de 

saúde. 

Pesar diariamente o paciente. 

Solicitar avaliação do serviço de nutrição. 

Emagrecimento 

Auxiliar o paciente na alimentação ou alimentá-lo. 

Avaliar a aceitação da dieta. 

Avaliar as preferências alimentares. 

Averiguar a causa do emagrecimento. 

Discutir com o paciente os hábitos, os costumes e os fatores culturais que 

influenciam o peso. 

Estimular higiene oral antes e depois das refeições. 

Estimular ingestão de alimentos. 

Investigar perda de peso, quantidade e período. 

Oferecer alimentos frequentes em pequenas quantidades. 

Orientar mudança de hábitos alimentares. 

Orientar quanto à boa mastigação dos alimentos. 

Orientar sobre a importância da dieta alimentar. 

Pesar o paciente diariamente. 

Proporcionar um ambiente agradável e relaxante às refeições. 

Respeitar horário da alimentação. 

Solicitar serviço de nutrição para avaliação nutricional. 

Ingestão de alimentos 

diminuída 

Ajudar o paciente a alimentar-se. 

Averiguar se existe algum incômodo na boca (prótese dentária, cavidade bucal 

ferida). 

Informar ao paciente e/ou acompanhante quanto à importância da nutrição para 

estabelecer o estado de saúde. 

Investigar problemas de mastigação. 

Manter um ambiente tranquilo. 

Monitorar sinais vitais. 

Oferecer pequenas refeições frequentes. 

Orientar o paciente e/ou acompanhante quanto aos nutrientes necessários para 

recuperação do estado de saúde. 

Orientar quanto à importância dos alimentos. 

Pesar o paciente diariamente. 

Promover a redução da ansiedade. 

Proporcionar um ambiente calmo e limpo. 

Solicitar a presença do serviço de nutrição para avaliação nutricional. 

Verificar a dificuldade de ingerir alimentos. 
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Diagnósticos/resultados 

de enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

Peso corporal excessivo 

Auxiliar na adaptação da dieta ao modo de vida e ao nível de atividade. 

Discutir com o paciente os hábitos, os costumes e os fatores culturais que 

influenciam o peso. 

Encorajar a participação em pelo menos uma atividade física, três vezes por 

semana. 

Encorajar a substituição de hábitos indesejáveis por hábitos favoráveis. 

Ensinar o paciente na seleção dos alimentos fora de casa em encontros sociais. 

Estabelecer uma meta semanal para perda de peso. 

Estimular à adesão a dieta alimentar. 

Estimular autoestima. 

Incentivar a motivação do paciente para mudar os hábitos alimentares. 

Incentivar reeducação alimentar. 

Oferecer reforço positivo dos hábitos de dieta adequados. 

Orientar mudança de hábitos alimentares. 

Orientar o paciente a mastigar bem os alimentos. 

Orientar o paciente e os familiares quanto à dieta prescrita de restrição alimentar. 

Orientar sobre os riscos de saúde causados pelo excesso de peso. 

Pesar o paciente. 

Necessidades Psicobiológicas - Eliminação 

Constipação 

Estimular a deambulação. 

Estimular a ingestão de líquidos. 

Estimular ingestão de alimento laxante. 

Identificar os fatores que possam contribuir para a constipação. 

Informar o paciente sobre procedimentos de remoção manual de fezes, se 

necessário. 

Informar serviço de nutrição sobre o problema do paciente. 

Investigar hábitos de eliminação. 

Monitorar as eliminações intestinais, inclusive frequência, consistência, formato, 

volume e cor. 

Monitorar ruídos hidroaéreos. 

Monitorar sinais e sintomas de constipação. 

Orientar o paciente a estabelecer horário para a eliminação intestinal. 

Orientar o paciente e a família sobre dieta com elevado teor de fibras. 

Remover a impactação fecal manualmente, se necessário. 

Eliminação intestinal 

prejudicada 

Aumentar a ingestão hídrica. 

Estimular a deambulação. 

Monitorar as eliminações intestinais, inclusive frequência, consistência, formato, 

volume e cor. 

Monitorar os sinais e sintomas de diarreia. 

Monitorar ruídos hidroaéreos. 

Orientar o paciente e a família sobre a importância da dieta constipante e rica em 

fibras. 

Proporcionar conforto e segurança. 

Proporcionar privacidade. 

Eliminação urinária 

aumentada 

Avaliar a presença de edema no corpo, diariamente. 

Controlar diurese das 24 horas quanto ao volume e características. 

Fazer controle rigoroso de infusões venosas. 

Investigar déficits sensoriais cognitivos. 

Investigar se existem fatores contribuindo para dificuldade de eliminação 

urinária. 

Manter higiene íntima.  

Monitorar o balanço hídrico. 

Reduzir as barreiras ambientais. 

Registrar ingestão e eliminação de líquidos. 

Náusea 

Encorajar o cliente a fazer refeições pequenas e frequentes, comendo lentamente 

e eliminar a visão e o odor desagradável da área de alimentação. 

Ensinar técnicas não farmacológicas como relaxamento no tratamento da náusea. 

Evitar alimentos muito quentes ou muito frios. 

Explicar a causa da náusea e a duração se conhecidas, caso sejam conhecidas. 

Limitar líquidos durantes as refeições. 

Manter o paciente em ambiente arejado. 

Observar e registrar fatores que contribuem para o aparecimento da náusea. 

Orientar a realização de respirações profundas quando apresentar náuseas. 

Promover higiene oral frequentemente. 

Proporcionar alimentação satisfatória 

Repor fluidos orais com líquidos frios. 

Vômito 
Aspirar às secreções para desobstrução da sonda nasogástrica. 

Controlar os fatores ambientais capazes de estimular o vômito. 

Observar as características, quantidade frequência e a duração do vômito. 

Orientar quanto à movimentação lenta para que possam ser evitadas as náuseas. 
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Diagnósticos/resultados 

de enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

Encorajar o repouso. 

Estimular as técnicas de respiração profunda. 

Manter hidratação venosa. 

Monitorar a ingestão e a eliminação de líquidos e eletrólitos. 

Observar a pele e mucosa, quanto a sinais de desidratação. 

Posicionar o paciente em semifowler para prevenir aspiração. 

Proporcionar ambiente limpo e confortável após episódio de vômitos. 

Proporcionar conforto durante o episódio de vômito. 

Realizar higiene corporal. 

Realizar higiene oral adequada. 

Necessidades Psicobiológicas - Sono e Repouso 

Estado de sonolência 
Atentar para depressão respiratória. 

Avaliar nível de sonolência. 

Controlar a administração e os efeitos da medicação prescrita. 

Estimular o descanso. 

 

 

 

 

Sono e repouso 

prejudicados 

Auxiliar o paciente no controle do sono diurno. 

Discutir com o paciente e a família as medidas de conforto, técnicas de 

monitoramento do sono e as mudanças no estilo de vida. 

Ensinar ao paciente técnica de relaxamento. 

Estimular o repouso satisfatório. 

Monitorar o padrão do sono e quantidade de horas dormidas. 

Observar as circunstâncias físicas (apneia do sono, via aérea obstruída, 

dor/desconforto). 

Orientar o repouso durante o dia. 

Proporcionar um ambiente calmo e seguro para o sono e repouso. 

Proporcionar um ambiente calmo e seguro. 

Necessidades Psicobiológicas - Atividade física, Mecânica corporal, Motilidade e Locomoção 

Deambulação 

prejudicada 

Ajudar a deambulação. 

Ajudar o paciente a ficar de pé e percorrer uma distância específica. 

Ajudar o paciente na deambulação em intervalos regulares. 

Auxiliar o paciente a sentar-se à beira da cama para facilitar os ajustes posturais. 

Encaminhar para o serviço de fisioterapia. 

Encorajar a deambulação independente, dentro dos limites seguros. 

Informar ao paciente quanto à importância da deambulação e encorajá-lo. 

Fadiga 

Manter o ambiente calmo e tranquilo. 

Explicar à família as causas da fadiga. 

Identificar fatores que desencadeiam a fadiga. 

Auxiliar o paciente nas atividades (alimentação e higiene). 

Orientar o acompanhante para deixar o paciente em repouso. 

Mobilidade no leito 

prejudicada 

Ajudar na deambulação e nas atividades. 

Ajudar o paciente a ficar em pé e percorrer uma distância específica. 

Monitorar diariamente qualquer sinal de complicação de imobilidade. 

Orientar o acompanhante para a realização de atividade no leito. 

Realizar higiene corporal e do couro cabeludo no leito. 

Necessidades Psicobiológicas - Sexualidade 

Relação sexual 

prejudicada 

Oferecer apoio psicológico ao paciente e ao companheiro. 

Orientar sobre os efeitos da cirurgia na atividade sexual. 

Orientar para a mudança no padrão da sexualidade. 

Necessidades Psicobiológicas - Cuidado Corporal 

Capacidade de 

autocuidado 

prejudicada 

Estimular a participação nas atividades de autocuidado independente. 

Estimular o paciente na participação das atividades da vida diária conforme o nível 

de capacidade. 

Manter o ambiente sem obstáculos. 

Oferecer a assistência até que o paciente esteja totalmente capacitado a assumir 

o autocuidado. 

Orientar a família/cuidador da importância de estimular o autocuidado. 

Higiene corporal 

prejudicada 

Auxiliar na escovação e no enxágue da boca, conforme a capacidade de 

autocuidado do paciente. 

Encorajar o paciente/ família para continuação da rotina de higiene quando retornar 

a casa. 

Estimular hábitos de higiene. 

Investigar se o paciente tem material para higiene pessoal. 

Orientar a lavagem do couro cabeludo, conforme a capacidade de autocuidado 

do paciente. 

Orientar a limpeza das unhas, conforme a capacidade de autocuidado do 

paciente. 
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Diagnósticos/resultados 

de enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

Investigar as necessidades de aprendizagem do paciente. 

Necessidades Psicobiológicas - Integridade física e cutâneo mucosa 

Ferida cirúrgica 

infectada 

Avaliar a evolução da ferida. 

Avaliar hábitos de higiene pessoal. 

Estimular a ingestão de nutrientes. 

Medir débito de drenos. 

Monitorar temperatura e sinais vitais. 

Orientar o paciente/ família sobre os sinais e sintomas de infecção. 

Orientar quanto à importância da higiene corporal. 

Orientar repouso no leito. 

Realizar curativo sempre que necessário. 

Ferida cirúrgica limpa 

Avaliar o local da ferida cirúrgica. 

Avaliar o processo de cicatrização. 

Estimular a ingestão de nutrientes. 

Orientar o paciente a lavagem da incisão com água e sabão e mantendo bem seca. 

Orientar o paciente/ família quanto aos sinais e sintomas de possível infecção. 

Orientar quanto à importância da higiene corporal. 

Utilizar técnicas assépticas. 

Integridade da pele 

prejudicada 

Controlar a ingestão e a eliminação (balanço hídrico). 

Cuidar do sítio de inserção de dispositivos invasivos. 

Estimular a hidratação. 

Estimular a mudança de posição. 

Explicar cuidados com ostomias, pele e áreas circunvizinhas. 

Manter a pele limpa e seca. 

Orientar higiene corporal e oral. 

Prevenir lesões na pele. 

Proteger a pele contra infecção. 

Realizar massagem na pele. 

Supervisionar o cuidado com a pele. 

Necrose 

Aquecer membros se necessário. 

Atentar para repouso no leito. 

Avaliar áreas de pressão. 

Manter cuidado com a amputação. 

Manter cuidado com lesões. 

Orientar cuidados com os pés. 

Prevenir úlcera por pressão. 

Proporcionar posicionamento adequado. 

Realizar curativo diário. 

Supervisionar a pele circunvizinha à lesão. 

Pele seca 

Discutir o conhecimento do paciente sobre a sua necessidade de ingestão de 

líquidos. 

Encorajar o paciente/ família para continuação da rotina de cuidados com a pele, 

quando retornar para casa. 

Estimular a ingestão de líquidos. 

Evitar massagem sobre as saliências ósseas. 

Examinar as condições da pele. 

Hidratar a pele. 

Monitorar as áreas ressecadas. 

Orientar o uso de hidratantes. 

Prurido (especificar a 

localização) 

Aplicar compressas frias para aliviar a irritação. 

Aplicar cremes e loções quando adequado. 

Aplicar medicações tópicas após o banho. 

Determinar causa do prurido. 

Ensinar uso da medicação oral ou tópica. 

Examinar a integridade da pele. 

Manter as unhas do paciente limpas. 

Risco de úlcera por 

pressão 

Assegurar uma ingestão nutricional adequada. 

Avaliar a perfusão tissular. 

Avaliar a úlcera a cada troca de curativo. 

Manter a pele hidratada. 

Manter a pele limpa e seca. 

Monitorar a cor, temperatura, edema, umidade e aparência circunvizinha. 

Monitorar o estado nutricional. 

Necessidades Psicobiológicas - Regulação Térmica 

Temperatura corporal 

aumentada 

Aplicar compressas de gelo. 

Arejar o ambiente. 

Observar reações de desorientação/confusão. 

Promover conforto. 
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Diagnósticos/resultados 

de enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

(Hipertermia) Avaliar resposta a termorregulação. 

Incentivar a ingestão de líquidos. 

Monitorar a ingestão e a eliminação de líquidos. 

Monitorar a temperatura corporal de quatro em quatro horas. 

Promover termorregulação positiva. 

Promover uma ingestão de nutrientes adequada. 

Remover o excesso de roupas. 

Verificar temperatura corporal. 

Temperatura corporal 

diminuída (Hipotermia) 

Avaliar o paciente quanto aos sintomas associados (fadiga, fraqueza, confusão, 

apatia, tremor). 

Ensinar ao paciente os sinais precoces de alerta da hipotermia (pele fria, palidez, 

vermelhidão). 

Evitar correntes de ar no ambiente. 

Evitar infusões de líquidos gelados. 

Manter o paciente aquecido com uso de cobertores. 

Manter o paciente hidratado. 

Monitorar a ingestão e a eliminação de líquidos. 

Monitorar cor e temperatura corporal. 

Monitorar nível de consciência. 

Monitorar o desequilíbrio de eletrólitos. 

Monitorar o padrão respiratório. 

Monitorar sinais vitais. 

Necessidades Psicobiológicas - Regulação vascular 

Débito cardíaco 

aumentado 

Controlar o volume de líquidos ganhos. 

Manter as vias aéreas permeáveis. 

Manter uma dieta balanceada. 

Monitorar alterações de frequência cardíaca após esforço físico. 

Monitorar sinais vitais. 

Monitorar o estado respiratório em busca de sintomas de falência cardíaca. 

Observar presença de sangramento. 

Posicionar o paciente adequadamente no leito. 

Reduzir a ansiedade. 

Reduzir o esforço físico. 

Supervisionar dor precordial. 

Débito cardíaco 

diminuído 

Auscultar batimentos cardíacos e sons respiratórios pelo menos a cada quatro 

horas. 

Explicar ao paciente e/ou família quanto aos possíveis problemas cardíacos 

(tontura, indigestão, náusea, falta de ar). 

Inspecionar a pele quanto à palidez e à cianose. 

Inspecionar edemas de membros inferiores ou outras localizações.  

Manter a posição corporal em semifowler. 

Manter oxigenioterapia, conforme a prescrição médica. 

Medir e registrar com exatidão o balanço hídrico. 

Monitorar o balanço hídrico. 

Monitorar o estado mental. 

Monitorar o estado respiratório em busca de sintomas de falência cardíaca. 

Monitorar sinais e sintomas de débito cardíaco diminuído. 

Observar sinais de dispneia. 

Reduzir elementos estressantes (ruídos e luz excessiva no ambiente). 

Verificar e monitorar os sinais vitais. 

Perfusão tissular 

ineficaz 

Auscultar sons respiratórios. 

Controlar a ingestão hídrica. 

Incentivar a caminhada e aumento de atividades. 

Investigar sinais de hemorragia. 

Monitorar sinais vitais de quatro em quatro horas. 

Prevenir choque. 

Prevenir úlcera por pressão. 

Supervisionar a pele do paciente. 

Pressão sanguínea 

diminuída 

Atentar para queixas de tonturas. 

Controlar o balanço hídrico. 

Controlar infusões venosas. 

Estimular atividade física de forma moderada. 

Monitorar nível de consciência, frequência e ritmo cardíaco. 

Monitorar sinais vitais. 

Observar sinais de sangramento. 

Auscultar batimentos cardíacos e sons respiratórios de quatro em quatro horas. 

Pressão sanguínea 

elevada 

Conscientizar a importância da redução do estresse. 

Ensinar técnicas de redução de estresse. 

Estimular atividade física de forma moderada. 

Explicar a importância da não utilização do fumo. 

Orientar o paciente sobre a importância da comunicação a qualquer 

desconforto torácico. 

Orientar o paciente e a família sobre modificação de fatores de risco (parar de 

fumar, dieta e exercícios) conforme apropriado. 
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Diagnósticos/resultados 

de enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

Monitorar a pressão sanguínea. 

Monitorar o equilíbrio de líquido. 

Monitorar presença de dispneia, fadiga. 

Orientar quanto à importância de redução do sal da dieta. 

Orientar quanto ao repouso. 

Orientar quanto aos exercícios moderados. 

Supervisionar a ingestão da dieta. 

Risco de sangramento 
Observar e registrar presença de sangue. 

Observar presença de manchas no corpo do paciente. 

Orientar o paciente para manter repouso. 

Sangramento 

Identificar a causa do sangramento. 

Manter acesso venoso. 

Manter o repouso no leito durante sangramento. 

Monitorar sinais vitais de 30 em 30 minutos. 

Prevenir choque. 

Promover redução de estresse. 

Providenciar medidas de alívio à dor/conforto. 

Necessidades Psicobiológicas - Regulação neurológica 

Confusão 

Avaliar risco de drogadição. 

Manter ambiente seguro. 

Oferecer apoio psicológico. 

Orientar o paciente quanto ao tempo e ao espaço. 

Realizar terapia de orientação para a realidade. 

Necessidades Psicobiológicas - Regulação Imunológica 

Risco de infecção 

Avaliar o estado nutricional. 

Avaliar locais de inserção de cateteres quanto à presença de hipertermia. 

Controlar os líquidos e eletrólitos. 

Manter vias aéreas permeáveis. 

Monitorar temperatura e frequência respiratória. 

Monitorar sinais e sintomas de infecção da ferida. 

Supervisionar a pele. 

Orientar quanto à deambulação precoce. 

Verificar o local da incisão cirúrgica após cada curativo. 

Utilizar técnicas assépticas apropriadas após cada curativo. 

Necessidades Psicobiológicas - Percepção dos órgãos dos sentidos: olfativa, visual, auditiva, tátil, gustativa, dolorosa 

Audição diminuída 

Determinar como se comunicar efetivamente com o paciente, usando gestos, 

palavras escritas, sinais ou leitura labial. 

Ensinar maneiras alternativas para lidar com a perda da audição. 

Escutar com atenção. 

Explicar de forma concisa e explicita a respeito do tratamento e procedimento. 

Facilitar consulta para exame auditivo. 

Falar devagar, com clareza e concisão. 

Obter atenção do paciente por meio do toque. 

Permitir acompanhamento de familiares na facilitação da comunicação. 

Permitir que o paciente expressasse sentimentos a respeito da perda da audição. 

Registrar a informação quanto ao déficit de audição do paciente. 

Dor (especificar a 

intensidade) 

Ajudar o paciente a ficar em posições confortáveis. 

Aplicar compressa fria ou quente, dependendo do grau da dor. 

Avaliar a dor quanto à localização, frequência e duração. 

Avaliar a eficácia das medidas de controle da dor por meio de um levantamento 

constante da experiência de dor. 

Avaliar a eficácia das medidas de controle da dor. 

Avaliar intensidade da dor por meio de escalas. 

Controlar os fatores ambientais capazes de influenciar a resposta do paciente ao 

desconforto (p. ex: temperatura ambiente, iluminação, ruído). 

Descrever as características da dor, incluindo local, o início, duração, frequência, 

qualidade, intensidade e os fatores precipitantes. 

Favorecer repouso/sono adequados para o alívio da dor. 

Incorporar a família na modalidade de alívio da dor, se possível. 

Investigar os fatores que aumentam a dor. 

Manter repouso no leito. 

Monitorar a satisfação do paciente com o controle da dor, a intervalos 

específicos, após administração de medicamento. 

Observar indicadores não verbais de desconforto. 

Oferecer ambiente calmo e agradável. 

Oferecer informações sobre a dor, suas causas, tempo de duração, quando 

necessário. 

Orientar o paciente quanto à necessidade de repouso durante a dor. 
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Diagnósticos/resultados 

de enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

Encorajar o paciente quanto à discussão de sua experiência de dor, quando 

adequado. 

Ensinar o uso de técnicas não farmacológicas (relaxamento, imagem orientada, 

musicoterapia, diversão, aplicação de compressas frias/quentes, aplicação de 

massagem) antes, após e se possível durante a atividade dolorosa. 

Reduzir os fatores que precipitem ou aumentem a experiência de dor (p.ex.: 

medo, fadiga, monotonia e falta de informação). 

Selecionar medidas de alívio da dor, quando necessário. 

Usar as medidas de controle da dor antes que a mesma se agrave. 

Verificar o nível de desconforto com o paciente. 

Dor aguda 

Avaliar controle da dor. 

Avaliar resposta a medicação. 

Avaliar terapias tradicionais. 

Controlar a dor. 

Eliminar a causa da dor. 

Identificar atitudes em relação à dor. 

Identificar causas da dor. 

Implementar diretrizes para a dor. 

Iniciar controle da analgesia. 

Dor crônica 

Avaliar controle da dor. 

Avaliar resposta a medicação. 

Avaliar terapias tradicionais. 

Controlar a dor. 

Eliminar a causa da dor. 

Identificar atitudes em relação a dor. 

Identificar causas da dor. 

Implementar diretrizes para dor. 

Iniciar controle da analgesia. 

Dor na ferida cirúrgica 

Avaliar a dor quanto à localização, frequência e duração. 

Avaliar a eficácia das medidas de controle da dor. 

Avaliar a ferida cirúrgica quanto á presença de sinais de infecção. 

Estabelecer metas para o controle da dor e avaliá-las regularmente. 

Favorecer repouso/sono adequados para o alívio da dor. 

Monitorar a dor após administração de medicamento. 

Oferecer informações ao acompanhante sobre a dor, suas causas, tempo de 

duração, quando necessário. 

Promover um ambiente confortável. 

Visão diminuída 

Anunciar sua presença ao entrar no quarto do paciente. 

Auxiliar o paciente quanto ao conhecimento do ambiente. 

Averiguar que os demais profissionais estão cientes da perda de visão do paciente. 

Demonstrar vontade de ouvir. 

Fornecer estimulação sensorial usando o estímulo tátil, auditivo e gustativo na 

ajuda da perda da visão. 

Fornecer orientação da realidade quando o paciente estiver confuso ou 

desorientado. 

Incentivar a família e os amigos a visitarem o paciente. 

Obter atenção do paciente por meio do toque. 

Permitir que o paciente expressasse sentimentos a respeito da perda de visão, 

com seu impacto sobre seu estilo de vida. 

Propiciar um ambiente seguro. 

Proporcionar explicações claras e concisas ao paciente sobre o tratamento e 

procedimento. 

Necessidades Psicobiológicas - Terapêutica 

Recuperação do estado 

de saúde esperado 

Controlar a ingestão hídrica. 

Elogiar o indivíduo e/ou acompanhante sobre a evolução do estado de saúde. 

Enfatizar o indivíduo e família quanto à participação no cuidado para 

promoção e recuperação de saúde. 

Orientar o indivíduo e/ou acompanhante para manter os cuidados de higiene. 

Necessidade Psicossocial – Segurança emocional 

Agitação (especificar o 

grau) 

Avaliar nível de consciência. 

Avaliar perfusão tissular. 

Colocar o paciente em ambiente protegido. 

Comunicar riscos a outros cuidadores. 

Determinar o motivo/razão do comportamento. 

Manter grades do leito elevado. 

Proteger o paciente com uso de imobilizadores para limitar a agitação. 

Providenciar vigilância contínua do paciente e do ambiente. 

Retirar objetos perigosos do ambiente próximo ao paciente. 

Usar uma abordagem calma. 
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Diagnósticos/resultados 

de enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

Angústia (especificar o 

grau) 

Demonstrar técnicas de relaxamento. 

Estimular a musicoterapia. 

Estimular pensamento positivo. 

Garantir continuidade do cuidado. 

Angústia devido à 

impotência 

Estabelecer relação de confiança. 

Explicar ao paciente as possíveis dificuldades a serem enfrentadas nas relações 

sexuais. 

Monitorar o estado emocional do indivíduo. 

Oferecer ambiente calmo e agradável, para proporcionar bem estar. 

Retirar todas as dúvidas quanto à vida sexual do indivíduo após a cirurgia. 

Ansiedade (especificar o 

grau) 

Esclarecer dúvidas do paciente em relação ao tratamento. 

Estabelecer relação de confiança com o paciente. 

Estimular o paciente quanto ao relato de sua ansiedade. 

Monitorar o estado emocional do indivíduo. 

Oferecer um ambiente calmo e agradável. 

Oferecer apoio psicológico. 

Oferecer informações sobre o diagnóstico, tratamento e prognóstico. 

Proporcionar bem estar. 

Medo 

Avaliar risco de drogadição. 

Ensinar a terapia de orientação para a realidade. 

Manter ambiente seguro. 

Oferecer apoio psicológico. 

Orientar o paciente. 

Necessidade Psicossocial - Amor, aceitação, autorrealização 

Aceitação do estado de 

saúde 

Esclarecer todas as dúvidas do paciente. 

Incentivar à família quanto a sua importância na recuperação do indivíduo. 

Oferecer apoio psicológico. 

Oferecer informações sobre o diagnóstico, tratamento e prognóstico. 

Bem-estar prejudicado 

Encaminhar ao serviço de psicologia. 

Esclarecer o paciente sobre a cirurgia. 

Observar sentimentos de tristeza, irritabilidade, medo, ansiedade e solidão, 

buscando subsídios para compreender o estado emocional do paciente e 

possibilitar-lhe apoio. 

Oferecer apoio emocional. 

Procurar proporcionar ao paciente uma melhor qualidade de vida, fornecendo 

condições de um sono tranquilo, aliviando sua dor, controlando o emocional e 

o fluxo de visitas. 

Usar medidas alternativas para alívio, como: construção de imagem, 

relaxamento e biofeedback. 

Necessidade Psicossocial - Liberdade e participação 

Risco de crise familiar 
Encaminhar para o serviço de psicologia. 

Incentivar a presença dos familiares junto ao paciente. 

Oferecer apoio emocional ao paciente/ família. 

Necessidade Psicossocial - Comunicação 

Comunicação 

prejudicada 

Deixar que o paciente expressasse seus sentimentos e angústias. 

Estimular a comunicação. 

Estimular o paciente e/ou família a compartilhar os pontos de vista e os 

sentimentos. 

Falar com calma utilizando frases curtas e simples. 

Incentivar a família na vivência dos sentimentos relativos aos problemas de 

comunicação. 

Identificar fatores que interferem na comunicação. 

Monitorar as mudanças no padrão da fala do paciente e no nível de orientação. 

Ouvir atentamente. 

Proporcionar a socialização entre outras pessoas. 

Proporcionar métodos alternativos de comunicação. 

Reorientar o paciente para a realidade (chamar o paciente pelo nome, dizer o 

seu nome e dar ao paciente informação sobre o contexto). 

Necessidade Psicossocial - Educação para a saúde/aprendizagem 

Falta de conhecimento 

sobre a cirurgia 

Estimular o paciente para o relato de sua ansiedade. 

Oferecer apoio e minimizar a ansiedade. 

Oferecer informações sobre os cuidados no pré e no pós-operatório. 

Orientar sobre a cirurgia e anestesia. 

Ouvir atentamente o paciente. 

Falta de conhecimento Orientar quanto aos cuidados com a ferida. Orientar quanto aos cuidados com a higiene oral e corporal. 
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Diagnósticos/resultados 

de enfermagem 
Intervenções de enfermagem 

sobre o autocuidado 

com a ferida cirúrgica 

Orientar o paciente quanto à lavagem da incisão com água e sabão. Orientar para os sinais/ sintomas de infecção. 

Necessidade Psicossocial - Orientação no tempo e no espaço 

Orientação no tempo e 

no espaço prejudicada 

Evitar a frustração do paciente com perguntas sobre orientação que ele não possa 

responder. 

Evitar situações desconhecida, quando possível. 

Informar o paciente sobre pessoa, tempo e local, na medida das necessidades. 

Oferecer um ambiente físico e uma rotina diária consistente. 

Preparar o paciente para mudanças usuais na rotina e no ambiente. 

Promover repouso/sono adequados. 

Solicitar a colaboração da família/cuidador para ajudá-lo. 

Usar uma abordagem que seja coerente. 

Usar uma abordagem calma interagindo com o paciente. 

Usar gestos/objetos para aumentar a compreensão das comunicações verbais. 

Necessidade Psicossocial - Autoestima, autoconfiança, autorrespeito, atenção, Autoimagem 

Autoimagem alterada 
Identificar fatores que interferem na autoimagem. 

Proporcionar aceitação da imagem corporal. 

Oferecer apoio psicológico. 

Baixa autoestima 

situacional 

Estimular a autoestima. 

Estimular a sua responsabilidade sobre si mesmo. 

Estimular o paciente a aceitar a ajuda dos cuidadores quando necessário. 

Evitar comentários negativos. 

Fazer sempre afirmações positivas sobre o paciente. 

Oferecer apoio psicológico. 

Promover autoestima, encorajando o paciente a buscar seus pontos positivos. 

Necessidade Psicoespiritual – Religiosidade/espiritualidade 

Bem-estar espiritual 

prejudicado 

Buscar ajuda de religiosos (quando o paciente professar uma determinada religião e for receptivo). 

Orientar a família quanto à importância dos mesmos no tratamento. 

Crenças culturais 

conflitantes 

Avaliar causas de conflitos culturais. 

Avaliar crenças culturais. 

Reconhecer a experiência cultual do paciente. 

Reportar crenças. 

 

 


