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Apresentação à edição brasileira

É com renovado prazer que apresentamos a versão brasileira da edição 2012-2014
de Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação.
Visando a uma melhor qualidade de termos contidos nesta edição, diferentes
etapas de revisão foram realizadas: trata-se de um processo minucioso, detalhado,
demorado e de muita responsabilidade. Mesmo assim, contudo, o leitor poderá encontrar termos com os quais talvez não concorde, o que torna imprescindível o envio
de sugestões para o constante refinamento das edições.
Ressaltamos que, nesta edição, dois diagnósticos foram retirados: um na edição
2009-2011 e um na edição 2012-2014. Porém ambos encontram-se no final desta
edição, necessitando de pesquisas que sustentem o seu retorno à lista de diagnósticos. Além disso, 16 diagnósticos são novos e 11 foram revisados.
Abaixo encontram-se termos modificados e harmonizados para esta edição.
DIAGNÓSTICOS ALTERADOS - NANDA-I
DE

PARA

comportamento desorganizado do bebê

comportamento desorganizado do lactente

disposição para aumento da competência
comportamental do bebê

disposição para melhora da competência
comportamental do lactente

risco de comportamento desorganizado do bebê

risco de comportamento desorganizado do lactente

disposição para aumento da esperança

disposição para melhora da esperança

disposição para bem-estar espiritual aumentado

disposição para bem-estar espiritual melhorado

disposição para aumento da tomada de decisão

disposição para tomada de decisão melhorada

disposição para religiosidade aumentada

disposição para religiosidade melhorada

risco de síndrome da morte súbita do bebê

risco de síndrome da morte súbita do lactente

disposição para aumento do conforto

disposição para melhora do conforto

impotência

sentimento de impotência

risco de impotência

risco de sentimento de impotência

disposição para poder aumentado

disposição para poder melhorado

amamentação funcional interrompida

amamentação interrompida

risco de díade mãe/feto perturbada

risco do binômio mãe/feto perturbado

disposição para equilíbrio de líquidos aumentado

disposição para equilíbrio de líquidos melhorado

disposição para aumento do autocuidado

disposição para melhora do autocuidado

disposição para conhecimento aumentado

disposição para conhecimento melhorado

disposição para comunicação aumentada

disposição para comunicação melhorada

padrões de sexualidade ineficazes

padrão de sexualidade ineficaz

disposição para enfrentamento comunitário
aumentado

disposição para enfrentamento comunitário
melhorado

disposição para enfrentamento familiar aumentado

disposição para enfrentamento familiar melhorado

padrão ineficaz de alimentação do bebê

padrão ineficaz de alimentação do lactente

motilidade gastrintestinal funcional

motilidade gastrintestinal disfuncional

risco de motilidade gastrintestinal funcional

risco de motilidade gastrintestinal disfuncional

risco de reação adversa a meio de contraste com iodo

risco de resposta adversa a meio de contraste com iodo

disposição para enfrentamento aumentado

disposição para enfrentamento melhorado

disposição para resiliência aumentada

disposição para resiliência melhorada

disposição para autocontrole da saúde aumentado

disposição para autocontrole da saúde melhorado
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pesquisa.
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nova edição.
Finalizo agradecendo a confiança da NANDA na minha escolha para coordenar
esta revisão, cujo trabalho foi realizado de modo prazeroso e estimulante.
Profa. Dra. Alba Lucia Bottura Leite de Barros
barros.alba@unifesp.br
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Apresentação à edição brasileira

Prefácio

A edição 2012-2014 do clássico Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições
e classificação parte do sucesso da edição bem recebida de 2009-2011, com novo
projeto gráfico. Esta edição mais recente inclui 16 diagnósticos novos e 11 revisados,
bem como vários capítulos renovados ou novos. Esses ensaios sobre a melhor prática
do desenvolvimento, teste e uso de diagnósticos de enfermagem foram escritos por
alguns acadêmicos de maior sucesso da área e eu os recomendo. Com a inclusão
dessas contribuições admiráveis, pretende-se assegurar que os diagnósticos de enfermagem sejam utilizados, de forma segura e consistente, na prática, no mundo
todo. A NANDA International é uma organização não lucrativa, que possui membros,
ou seja, exceto pelas funções de gerenciamento e administração negociais, todo o
trabalho é realizado por voluntários. É fato que alguns dos mais talentosos cientistas
e acadêmicos de enfermagem são ou foram voluntários da NANDA International.
Assim, contrariando a crença popular, não existe, em nenhum local nos Estados Unidos, um escritório com fileiras de pesquisadores em enfermagem que trabalham nos
diagnósticos de enfermagem. Nossos voluntários são pessoas como você e eu, que
oferecem seu tempo e conhecimentos à NANDA International, por acreditarem veementemente na primazia do atendimento ao paciente e na contribuição que podem
dar a enfermeiros e à Enfermagem.
Com a publicação de cada edição nova de nosso trabalho, surgem mais traduções.
Orgulho-me de ter hoje o trabalho publicado em vários idiomas, algo adequado a
uma organização com membros no mundo todo, dedicada à segurança do paciente e
aos cuidados de enfermagem altamente qualificados e baseados em evidências. Nossa relação altamente eficiente com nosso parceiro de publicação, Wiley-Blackwell,
consolidou-se nos dois últimos anos. Um dos objetivos claros dessa combinação é
assegurar que todas as traduções sejam precisas e exatas. Com os responsáveis pela
publicação, temos atualmente um mecanismo sólido de garantia de qualidade, que
confirma a exatidão de cada tradução. O documento-base para cada tradução é a
versão em inglês norte-americano. Embora possa soar como dogmatismo, estamos
profundamente comprometidos em assegurar a integridade de nosso trabalho no
mundo todo, convidando você a apoiar-nos nessa busca, para que melhoremos a
segurança do paciente e a consistência do atendimento. Como uma organização sem
fins lucrativos, é claro que precisamos de uma receita modesta para administrarmos
a organização, receita essa derivada das licenças vendidas para publicação e uso de
nosso trabalho de forma eletrônica.
A cada ano, recebo várias perguntas de enfermeiros de todos os níveis sobre a
aplicabilidade cultural de nosso trabalho em seus países ou jurisdições. Sendo uma
organização internacional, realmente valorizamos a diversidade cultural e a prática
da diferença. No entanto, como provedores da linguagem padronizada de diagnósti-

cos de enfermagem de maior sucesso, temos o dever de oferecer a você exatamente
isso – uma linguagem padronizada dos diagnósticos de enfermagem. Não apoiamos
mudanças nos diagnósticos, quando solicitadas por tradutores ou especialistas clínicos em uma edição, somente em determinado idioma, mesmo que o diagnóstico
em questão careça de aplicabilidade naquela cultura. Isso não se deve apenas ao
nosso compromisso sólido com a cristalização dos benefícios clínicos da linguagem
padronizada, mas também porque acreditamos que não devemos apoiar a censura às
informações clínicas que possam ser encontradas no texto. Sendo enfermeiro, é de
sua responsabilidade o uso dos diagnósticos que decidir utilizar em sua prática. Sem
dúvida, não seria apropriado a todos nós a utilização de todos os diagnósticos nesta
edição, uma vez que não há profissional da enfermagem capaz de alegar competência em todas as esferas de prática, simultaneamente. Enfermeiros com segurança
clínica são nursing practitioners* que refletem; essencial à segurança é compreender,
na íntegra, a própria competência clínica. É altamente provável a existência de vários
diagnósticos nesta edição que jamais serão empregados em sua prática; há os que
você pode utilizar diariamente. Isso nos leva à questão da aplicabilidade cultural,
uma vez que, estudando esta edição, você encontrará diagnósticos que não se aplicam à sua prática ou cultura: nesse caso, cabe a você simplesmente não os empregar.
No entanto, com base em minha própria experiência clínica variada como enfermeira
registrada, peço, encarecidamente, que você não ignore por completo os diagnósticos capazes de, num primeiro momento, soarem culturalmente estranhos. Vivemos
em uma sociedade transcultural e altamente mutável; a exploração desses diagnósticos capazes de, num momento inicial, parecer incomuns pode ser um desafio ao seu
pensamento, abrindo novas possibilidades e compreensão. Tudo tem a ver com ser
um profissional que reflete e aprende durante toda a vida.
Cada diagnóstico é produto de um de nossos vários voluntários da NANDA International, muitos deles tendo uma base de evidências definida. Todo o diagnóstico
novo e revisado foi alvo de debate e refinamento por nosso Diagnosis Development
Comittee – DDC (Comitê de Desenvolvimento de Diagnósticos) antes de ser, finalmente, submetido ao voto dos membros da NANDA International. Diante de voto
positivo, o diagnóstico é incluído na edição.
Quando me uni à NANDA International pela primeira vez, fui atraída por esse
nível de democracia e agrada-me saber que jamais abandonamos esses valores iniciais. Se você, todavia, achar que determinado diagnóstico está incorreto e demanda
sua revisão, incentivamos sua participação. Você deve fazer contato com o presidente
de nosso DDC em www.nanda.org. Solicito que reúna o máximo possível de evidências em apoio à sua posição. Assim, mais do que apenas modificar somente uma
tradução ou edição, conseguimos garantir a integridade e a consistência contínuas
de nossa linguagem e que todos sejam beneficiados com a sabedoria e o trabalho de

N. de R.T.: Categoria de enfermeiros com mestrado profissional que legalmente realiza procedimentos. Essa categoria não existe no Brasil.
*
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cada especialista. Também incentivo, é claro, o envio de novos diagnósticos. As diretrizes para tal podem ser encontradas nesta edição e em nossa página.
Um dos principais desdobramentos relativos aos membros, nos anos mais recentes, foi a inauguração de nossos Grupos de Membros em Rede (Membership Network Groups). Esses grupos de membros da NANDA International, unidos na busca
de atividade acadêmica e da promoção dos diagnósticos de enfermagem, são um
grande sucesso. Atualmente, há grupos no Brasil, no Peru, no Equador, na Nigéria-Gana e um grupo de língua alemã. Pedidos para formação de novos grupos são bem-vindos: informações podem ser encontradas em www.nanda.org.
Quero elogiar o trabalho de todos os voluntários, membros e presidentes de
comitês e Diretoria da NANDA International, pelo tempo, dedicação e entusiasmo
e, é claro, apoio. Quero também agradecer aos nossos funcionários, liderados por
nossa ex-presidente Dra. Heather Herdman, atual diretora-executiva. O desenvolvimento de nossa parceria atual com quem publica nosso trabalho, a Wiley-Blackwell,
é apenas um dentre vários desdobramentos realizados nos últimos anos. Eles irão
assegurar a continuidade como uma organização atuante, moderna e confiável.
De modo especial, agradeço aos membros do DDC, com ênfase aos presidentes,
Dr. Geralyn Meyers (até 2010) e Dr. Shigemi Kamitsuru (a partir de 2010). Esse
comitê compõe a “casa de máquinas” da NANDA International, e sinto-me sempre
pequeno e impressionado diante do trabalho extraordinário desses voluntários.
Para concluir, quando me uni pela primeira vez à NANDA International, há quase 20 anos, jamais imaginei que seria eleito presidente. Sou o primeiro presidente
que não é norte-americano e o primeiro do sexo masculino! Tem sido realmente uma
honra ocupar esse cargo. Enquanto continuarmos preocupados em garantir atendimento altamente qualificado e seguro ao paciente, baseado em evidências, a NANDA
International cumpre um papel. Seu trabalho, na verdade, é essencial ao futuro da
Enfermagem.
Professor Dickon Weir-Hughes
Presidente da NANDA International
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Novos Diagnósticos de Enfermagem, 2012- 2014
Um trabalho de fôlego foi realizado nestes dois anos para que diagnósticos novos e
revisados pudessem ser apresentados aos membros da NANDA-I para sua apreciação.
A NANDA International quer aproveitar esta oportunidade para agradecer aos que
enviaram esse material, uma vez que, com sucesso, atenderam ao nível de critérios
de evidência ao enviar o material novo para apreciação e/ou revisão. Os diagnósticos
aparecem aqui em ordem alfabética, com base no foco de cada um deles.
Novos Diagnósticos de Enfermagem, 2012- 2014
Diagnósticos aprovados (novos)

Pessoas que os enviaram para revisão

Risco de Planejamento de atividade ineficaz
Risco de resposta adversa a meio
de contraste com iodo
Risco de resposta alérgica
Leite materno insuficiente
Processo de criação de filhos ineficaz

Diagnosis Development Committee
Beatriz Cavalcanti Juchem, MSc, RN

Risco de processo de criação de
filhos ineficaz

Risco de olho seco
Saúde da comunidade deficiente
Controle de impulsos ineficaz
Risco de icterícia neonatal
Risco de distúrbios da identidade pessoal
Relacionamento Ineficaz

Risco de relacionamento ineficaz

Judy Carlson, EdD, RN, BCIA
Iane Nogueira Vale, PhD, RN
Diagnosis Development Committee, com base no
trabalho de 2009-2011 de: Yasuko Aoki, RMW, RN; Mitsuko
Katayama, PhD, RMW, RN; Atsuko Kikuchi, RMW, RN;
Minayo Kumazawa, MEd, RMW, RN; Atsuko Koyama, RMW,
RN; Masuko Saito, DrMS, RMW, RN; Toyo Yamazaki, RMW,
RN; Mayumi Hamasaki, MPH, RMW, RN; Shigemi Kamitsuru,
PhD, RN
Diagnosis Development Committee, com base no
trabalho de 2009-2011 de: Yasuko Aoki, RMW, RN; Mitsuko
Katayama, PhD, RMW, RN; Atsuko Kikuchi, RMW, RN; Minayo
Kumazawa, MEd, RMW, RN; Atsuko Koyama, RMW, RN; Masuko
Saito, DrMS, RMW, RN; Toyo Yamazaki, RMW, RN; Mayumi
Hamasaki, MPH, RMW, RN; Shigemi Kamitsuru, PhD, RN
Elem Kocaçal Güller, MSc, RN; Ismet Eşer, PhD, RN
Judy Carlson, EdD, RN, BCIA
Akira Nagata, MSN, RN
Diagnosis Development Committee, com base no
trabalho de 2009-2011 de David Wilson, MS, RNC
Diagnosis Development Committee
Diagnosis Development Committee, com base no
trabalho de 2009-2011 de: Yasuko Aoki, RMW, RN; Mitsuko
Katayama, PhD, RMW, RN; Atsuko Kikuchi, RMW, RN;
Minayo Kumazawa, MEd, RMW, RN; Atsuko Koyama, RMW, RN;
Masuko Saito, DrMS, RMW, RN; Toyo Yamazaki, RMW, RN;
Mayumi Hamasaki, MPH, RMW, RN; Shigemi Kamitsuru, PhD, RN
Diagnosis Development Committee, com base no
trabalho de 2009-2011 de: Yasuko Aoki, RMW, RN; Mitsuko
Katayama, PhD, RMW, RN; Atsuko Kikuchi, RMW, RN; Minayo
Kumazawa, MEd, RMW, RN; Atsuko Koyama, RMW, RN;
Masuko Saito, DrMS, RMW, RN; Toyo Yamazaki, RMW, RN;
Mayumi Hamasaki, MPH, RMW, RN; Shigemi Kamitsuru,
PhD, RN
(continua)
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Novos Diagnósticos de Enfermagem, 2012- 2014 (continuação)
Diagnósticos aprovados (novos)

Pessoas que os enviaram para revisão

Risco de baixa autoestima crônica
Risco de lesão térmica
Risco de perfusão tissular periférica ineficaz

Diagnosis Development Committee
Geralyn Meyer, PhD, RN
Rita de Cassia Gengo e Silva, PhD, RN; Dina de Almeida
Lopes Monteiro da Cruz, PhD, RN; Fernanda Marciano
Consolim-Colombo, PhD, RN

Diagnósticos de Enfermagem Revisados (2012-2014)
Diagnóstico aprovado (revisado) Revisão
		

Pessoas que enviaram
para apreciação

Disposição para amamentação
melhorada

Diagnosis Development
Committee

Mudança no conceito diagnóstico
e na definição de modo a refletir
mudança no foco de bem-estar
para promoção da saúde
Padrão respiratório ineficaz
Retirada de dois fatores
relacionados e adição de um
fator relacionado
Conforto prejudicado
Definição revisada, características
definidoras revisadas; isso se
deve por um erro na edição
anterior que não as incluiu
como aceitas. Sete fatores
relacionados foram incluídos
Risco de infecção
Definição revisada
Icterícia neonatal
Adição de uma
característica definidora
Náusea
Definição revisada; inclusão de
referências da revisão atual e
de 2002
Sentimento de impotência
Revisão completa das
características definidoras
e fatores relacionados
Risco de sentimento impotência Retirada de seis fatores de risco;
adição de nove características
definidoras e definição revisada
Disposição para autocontrole
Adição de duas características
da saúde melhorado
definidoras
Risco de integridade da
Mudança na definição para
pele prejudicada
esclarecer o significado
Perfusão tissular
Adição de cinco características
periférica ineficaz
definidoras
		
		
		

Agueda Maria Ruiz Zimmer
Cavalcante, MS, RN
Diagnosis Development
Committee

Mark R. Hunter, CRNI, VA-BC, RN
Diagnosis Development
Committee
Gilmaikon Roela Pereira, RN, MSc,
e Lilian Guardian, RN
Tracy LaRock, D.O.M., RN

Tracy LaRock, D.O.M., RN

Diagnosis Development
Committee
Diagnosis Development
Committee
Rita de Cassia Gengo e Silva, PhD,
RN; Dina de Almeida Lopes
Monteiro da Cruz, PhD, RN;
Fernanda Marciano
Consolim-Colombo, PhD, MD
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Diagnósticos de Enfermagem Retirados (2012- 2014)
n

Percepção sensorial perturbada (Especificar: visual, auditiva, cinestésica,
gustativa, tátil, olfativa) (00122)

Esse diagnóstico pode ser encontrado na Parte 3 deste texto e o DDC encoraja
membros e usuários de diagnósticos de enfermagem a trabalharem esse diagnósticos
e outros retirados, enviando-os depois à apreciação para reingresso na taxonomia.

Mudanças na localização dos diagnósticos atuais
na Taxonomia II da NANDA International, 2012-2014
Uma revisão da estrutura taxonômica atual e da localização dos diagnósticos nessa
estrutura levou a algumas mudanças na maneira como alguns diagnósticos estão,
atualmente, classificados na Taxonomia da NANDA-I. Vinte diagnósticos foram localizados de forma diferente na Taxonomia da NANDA International e estão na tabela
a seguir, com o local antigo e o atual na Taxonomia.

Localização anterior
Diagnóstico de
Enfermagem
Planejamento de
Atividade Ineficaz
Risco de Sangramento

Domínio

Classe

Localização nova
Domínio

Percepção/
Cognição
Enfrentamento/
Cognição		
Tolerância ao Estresse
Atividade/
Cardiovascular/
Segurança/
Repouso
Pulmonar
Proteção
Amamentação Ineficaz
Papéis e
Desempenho
Papéis e
Relacionamentos do Papel
Relacionamentos
Amamentação
Papéis e
Desempenho
Papéis e
Interrompida
Relacionamentos do Papel
Relacionamentos
Disposição para
Papéis e
Desempenho
Papéis e
Amamentação Melhorada Relacionamentos do Papel
Relacionamentos
Disposição para Poder
Percepção/
Cognição
Princípios de Vida
de Decisão Melhorado
Cognição			
				
Atividades de
Atividade/
Atividade/
Promoção da Saúde
Recreação Deficientes
Repouso
Exercício		
Insuficiência na
Crescimento/
Crescimento
Enfrentamento/
Capacidade do Adulto
Desenvolvimento		
Tolerância ao Estresse
para Melhorar
Comportamento de
Enfrentamento/
Respostas de
Promoção da Saúde
Saúde Propenso a Risco
Tolerância ao
Enfrentamento		
Estresse
Manutenção do
Promoção da
Controle
Atividade/Repouso
Lar Prejudicada
Saúde
da Saúde

Classe
Respostas de
enfrentamento
Lesão Física
Papéis do
Cuidador
Papéis do
Cuidador
Papéis do
Cuidador
Coerência entre
valores/crenças/
atos
Percepção da
Saúde
Respostas de
Enfrentamento
Controle da
Saúde
Autocuidado
(continua)
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Localização anterior
Diagnóstico de
Enfermagem

Domínio

Classe

Localização nova
Domínio

Classe

Estilo de Vida Sedentário

Atividade/
Atividade/
Promoção da Saúde
Repouso
Exercício		
Disposição para
Promoção da
Controle da
Nutrição
Nutrição Melhorada
Saúde
Saúde
Disposição para Poder
Autopercepção
Autoconceito
Enfrentamento/
melhorado			
Tolerância ao Estresse
Sentimento de
Autopercepção
Autoconceito
Enfrentamento/
Impotência			
Tolerância ao Estresse
Risco de Sentimento
Autopercepção
Autoconceito
Enfrentamento/
de Impotência			
Tolerância ao Estresse
Proteção Ineficaz
Segurança/
Lesão Física
Promoção da Saúde
Proteção			
Autonegligência
Promoção
Controle da
Atividade/Repouso
da Saúde
Saúde
Risco de Choque
Atividade/
Cardiovascular/
Segurança/Proteção
Repouso
Pulmonar
Recuperação
Atividade/
Atividade/
Segurança/
Cirúrgica Retardada
Repouso
Exercício
Proteção
Perambulação
Percepção/
Orientação
Atividade/Repouso
Cognição			

Percepção da
Saúde
Ingestão
Respostas de
Enfrentamento
Respostas de
Enfrentamento
Respostas de
Enfrentamento
Controle da
Saúde
Autocuidado
Lesão Física
Lesão Física
Equilíbrio de
Energia

Mudanças na Localização dos diagnósticos
atuais na Taxonomia da NANDA-I/NIC/NOC
Uma revisão da estrutura taxonômica atual e da localização dos diagnósticos nessa estrutura levou a mudanças na forma como esses diagnósticos estão atualmente
classificados na Taxonomia da NANDA-I/NIC/NOC (NNN). Sete diagnósticos foram
relocalizados na Taxonomia NNN e estão na tabela a seguir, com os locais anteriores
e os novos na Taxonomia.

Localização Anterior
Diagnóstico de
Enfermagem

Domínio

Classe

Localização Atual
Domínio

Disposição para
Funcional
Nutrição
Psicossocial
Amamentação Melhorada				
Amamentação Ineficaz
Funcional
Nutrição
Psicossocial
				
Amamentação
Funcional
Nutrição
Psicossocial
Interrompida				

Classe
Papéis/
Relacionamentos
Papéis/
Relacionamentos
Papéis/
Relacionamentos
(continua)
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Localização Anterior
Diagnóstico de
Enfermagem

Domínio

Classe

Localização Atual
Domínio

Classe

Insuficiência na
Funcional
Crescimento e
Psicossocial
Capacidade do Adulto 		
desenvolvimento
para Melhorar
Comportamento de
Psicossocial
Enfrentamento
Psicossocial
Saúde Propenso a Riscos
Risco de binômio /Mãe/
Psicossocial
Reprodução
Psicossocial
Feto Perturbado				
Perambulação
Funcional
Neurocognição
Funcional
				

Enfrentamento

Comportamento
Papéis/
Relacionamentos
Atividade/
Exercício

Revisões dos diagnósticos na Taxonomia
da NANDA International 2009–2011
Finalmente, devido a solicitações recebidas após a publicação da edição anterior,
apresentamos a seguir uma explicação das mudanças feitas na edição 2009-2011.
Um diagnóstico foi retirado da taxonomia, omitido da lista de diagnósticos retirados, e retirado do capítulo que mostra os diagnósticos removidos. Este diagnóstico,
Comportamento de Busca da Saúde é parte desta edição, além daquele diagnóstico
retirado durante esse ciclo (ver a Parte 3: Diagnósticos da NANDA-I 2012–2014).

Diagnóstico
aprovado 2009-2011 		
(REVISADO)
Revisão 2009-2011

Enviado por
(2009-2011)

Risco de Vínculo
Prejudicado

O título foi mudado de Risco de Vínculo Pais/Filho
Prejudicado para Risco de Vínculo Prejudicado, porque a
definição esclarece os sujeitos do diagnóstico
A definição foi levemente modificada; duas
características definidoras foram adicionadas

Diagnosis Development
Committee

Adição de uma característica definidora; adição de
fatores relacionados (o diagnóstico foi designado para
remoção da taxonomia por falta de fatores relacionados)
O título foi mudado de Processos Familiares Disfuncionais:
Alcoolismo para o atual, porque a definição e as
características definidoras foram consideradas mais
amplas que apenas o foco no alcoolismo
Remoção de um fator de risco; adição de oito fatores
de risco

Céline Larouche

Comportamento
de Saúde Propenso
a Risco
Enfrentamento
Defensivo
Processos
Familiares
Disfuncionais
Risco de Volume
de Líquidos
Desequilibrado

Diagnosis Development
Committee

Diagnosis Development
Committee

Louise Ritchie, MSc, RN;
Geralyn Meyer, PhD, RN
(continua)
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Diagnóstico
aprovado 2009-2011 		
(REVISADO)
Revisão 2009-2011
Risco de Função
Hepática Prejudicada
Distúrbios da
Identidade Pessoal

Déficit no
Autocuidado para
Banho

Déficit no
Autocuidado para
Vestir-se

Baixa Autoestima
Crônica
Autocontrole da
Saúde Ineficaz
Perfusão
Tissular Ineficaz
(especificar o tipo:
renal, cerebral,
cardiopulmonar,
gastrintestinal,
periférica)

O diagnóstico foi atualizado com revisão da literatura;
houve acréscimo de referências
A definição foi um pouco modificada, foram
adicionadas características definidoras e fatores
relacionados (o diagnóstico foi designado para
remoção da Taxonomia por falta de características
definidoras e fatores relacionados)
O diagnóstico anterior tinha o título de Déficit no
Autocuidado para Banho/Higiene, o que incluía dois
focos diagnósticos num só título. Uma revisão das
características definidoras mostrou um foco no
banho; assim, o título foi mudado de modo a refletir o
conteúdo do diagnóstico
Antes o diagnóstico tinha o título Déficit no
Autocuidado para Vestir-se/Arrumar-se, incluindo dois
focos diagnósticos num só título. Uma revisão das
características definidoras mostrou foco em vestir-se; assim, o título foi mudado de modo a refletir o
conteúdo do diagnóstico
Acréscimo de fatores relacionados (o diagnóstico foi
designado para remoção da Taxonomia por falta de
fatores relacionados)
O título foi mudado de Controle Ineficaz do Regime
Terapêutico para Autocontrole da Saúde Ineficaz; houve
acréscimo de referências
O diagnóstico foi revisado, separando-se seus focos
em cinco diagnósticos: Risco de Perfusão Gastrintestinal
Ineficaz, Risco de Perfusão Tissular Cardíaca Diminuída,
Risco de Perfusão Tissular Cerebral Ineficaz, Perfusão
Tissular Periférica Ineficaz, Risco de Perfusão Renal
Prejudicada

Enviado por
(2009-2011)
Diagnosis Development
Committee
Heidi Bjorge, MNSc, RN;
Céline Larouche; Francine
Fiset, MA, RN

Diagnosis Development
Committee

Diagnosis Development
Committee

Céline Larouche

Margaret Lunney, PhD, RN

Jennifer Hafner, BSN, RN
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Introdução

Este livro está dividido em quatro partes.
A Parte 1 apresenta a Taxonomia dos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA
International. A Taxonomia II organiza os diagnósticos em domínios e classes e usa
uma estrutura multiaxial para o desenvolvimento dos focos dos conceitos diagnósticos.
A Parte 2 traz capítulos sobre coleta de dados e julgamento clínico, diagnósticos
de enfermagem na educação, nos registros eletrônicos de saúde, na pesquisa, na administração, bem como critérios de avaliação das classificações de enfermagem. São
capítulos escritos para estudantes, clínicos e educadores. A página na internet inclui
materiais educativos, feitos para oferecer suporte aos estudantes e professores, na
busca de entendimento e ensino do material.
A Parte 3 inclui os conteúdos tradicionais dos livros de Diagnósticos de Enfermagem da NANDA International: Definições e Classificação: os próprios diagnósticos,
com definições, características definidoras, fatores de risco e fatores relacionados. Os
diagnósticos estão listados, primeiro, por Domínio e, depois, por Classe, em ordem
alfabética (em inglês), por foco de diagnóstico, em cada classe. Recomendamos que
todas as traduções mantenham essa ordem de modo a facilitar conforto nas discussões entre grupos interlinguísticos. Há informações sobre diagnósticos removidos da
Taxonomia durante os dois últimos ciclos de revisão.
A Parte 4 inclui informações especificamente associadas à NANDA International. Os resultados da reunião de um grupo de pensadores internacionais são oferecidos, além de duas declarações a respeito da estrutura da coleta de dados e da
estrutura de declaração diagnóstica. Há um capítulo revisado que detalha o processo
de envio de um diagnóstico de enfermagem novo, ou revisado, para análise ao Diagnosis Development Committee da NANDA International (DDC). São disponibilizados
os processos e procedimentos relativos à revisão dos diagnósticos da NANDA International, ao processo de envio para análise e ao nível de critérios de evidências. É
oferecido um glossário de termos. Finalmente, são identificados os membros do comitê na NANDA International e delineadas informações específicas da organização,
bem como os benefícios para os membros.

Como usar este livro
Conforme observado anteriormente, os diagnósticos de enfermagem estão listados
primeiro por Domínio, depois por Classe e, finalmente, por ordem alfabética. Por
exemplo, Leite Materno Insuficiente é parte do Domínio 2 (Nutrição), Classe 1 (Ingestão):
Domínio 2: Nutrição
Classe 1: Ingestão
Leite Materno Insuficiente (00216)
Esperamos que a organização dos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I: Definições e Classificação 2012-2014 proporcione um uso eficiente e real. Queremos
seu feedback. Suas sugestões podem se enviadas por e-mail para execdir@nanda.org.

Perguntas mais frequentes
1. Ao revisar os códigos eletrônicos contidos no livro, percebi que alguns estavam
faltando – isso significa que faltam alguns diagnósticos?
		Não, os códigos inexistentes representam os que não foram designados, ou
diagnósticos retirados, ou removidos da Taxonomia com o tempo. Consultar, por
favor, a Parte 1, Introdução, Tabela I.1 para saber os códigos que jamais foram
designados, ou que não mais aparecem na Taxonomia. Não são reutilizados
códigos; são, sim, retirados com o diagnóstico. Da mesma forma, códigos não
designados jamais são designados posteriormente, fora da sequência, mas,
simplesmente, continuam não designados de forma permanente.
2. Quando um diagnóstico é revisado, como saber o que foi mudado? Percebi
mudanças em alguns, mas eles não estão listados como revisões – por quê?
		Incluímos uma tabela que salienta as mudanças entendidas pelo DDC como
revisões realizadas, começando pela edição anterior (revisão da definição, adição/
retirada de características definidoras, etc.). A melhor maneira, porém, de ver
cada mudança é comparando a atual edição com a anterior. Não consideramos
revisões aquelas edições menores de diagnósticos. Por exemplo, se percebemos
que uma característica definidora apresenta dois focos separados, eles podem
ser divididos em duas características separadas. Todavia, como o conteúdo não
mudou, mas apenas sua apresentação foi modificada, não vemos isso como
revisão. Essas revisões podem ser feitas de modo a facilitar a codificação de partes
que compõem os diagnósticos (características definidoras, fatores relacionados
ou de risco), nos registros eletrônicos de saúde, ou para padronizar os termos
usados para as partes que compõem os diagnósticos. Nesses casos, não ocorre
revisão formal e, assim, não fica identificada uma data de revisão. Mostramos um
exemplo a seguir de uma mudança editorial de características definidoras:
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Risco de Desequilíbrio Eletrolítico (00195)
Edição 2009-2011

Edição 2012-2014

Desequilíbrio Eletrolítico (p.ex., desidratação, intoxicação pela água)

Volume de Líquidos Deficiente
Volume de Líquidos Excessivo

3. Por que os diagnósticos todos não trazem um nível de evidências (LOE-level of
evidence)?
		 A NANDA International só começou a utilizar critérios de nível de evidências em
2002; assim, os diagnósticos inseridos na Taxonomia antes dessa data não trazem
critérios de nível de evidências, porque nenhum fora identificado quando do envio
do diagnóstico para apreciação. Todos os diagnósticos existentes na Taxonomia
em 2002 puderam ser mantidos na Taxonomia com os que, claramente, não
atendiam aos critérios (p.ex., fatores relacionados não identificados, múltiplos
focos diagnósticos no título, etc.) voltados à revisão ou à retirada, nas próximas
edições. O último diagnóstico desse tipo está sendo retirado desta edição.
4. Alguns diagnósticos têm referências bibliográficas, embora isso não ocorra com
todos. Por que a NANDA-I não imprime todas as referências usadas para todos os
diagnósticos?
		A NANDA-I só começou a publicar as referências bibliográficas recentemente.
No início, solicitamos aos que enviaram material para apreciação a identificação
das três referências bibliográficas mais importantes e foram essas as publicadas.
Apenas na última edição (2009-2011) começamos a publicar a lista bibliográfica
completa em decorrência do grande número de pedidos recebidos em relação
à literatura revisada para diagnósticos diversos. É claro que, com o passar do
tempo, os diagnósticos e a bibliografia ficam antiquados a menos que ocorram
revisões. É possível que interrompamos a publicação da bibliografia, após dois ou
três ciclos. Ela permanecerá, no entanto, na seção Members Only, na página da
NANDA International, para pesquisadores e outras pessoas que queiram acessar
tal informação.
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Diretrizes da NANDA International
para permissão de copyright

Os materiais apresentados neste livro têm os direitos autorais assegurados, e toda a
legislação referente é aplicável. Qualquer uso que não a leitura ou consulta do livro
em inglês demanda uma licença da Blackwell Publishing (uma empresa da John
Wiley & Sons, Inc).
Exemplos desse tipo de reutilização incluem:
1. A empresa que publica, ou outra organização, ou pessoa que desejar traduzir todo
o livro, ou partes dele.
2. Autor ou editor solicita o uso de toda a taxonomia dos diagnósticos de enfermagem,
ou partes dela, em livro ou outro manual de enfermagem para venda.
3. Autor ou empresa solicita o uso da taxonomia dos diagnósticos de enfermagem
em material audiovisual.
4. Criador de software ou fabricante de prontuários computadorizados de pacientes
solicita o uso da taxonomia dos diagnósticos de enfermagem em um programa
ou aplicativo (p. ex., prontuário eletrônico de saúde ou aplicativo eletrônico para
assistente digital pessoal [PDA]/smartphone).
5. Escola de enfermagem, pesquisador, organização profissional ou organização de
atendimento de saúde solicita o uso da taxonomia dos diagnósticos de enfermagem
em um programa.
6. Hospital que deseja integrar a taxonomia dos diagnósticos de enfermagem aos
seus registros eletrônicos de saúde.
7. Qualquer um dos usos delineados anteriormente em idioma diferente do inglês.
Por favor, envie todas as solicitações de permissão para o e-mail: nanda@wiley.
com, ou envie para:
NANDA International Copyright Requests
Global Rights Department
John Wiley & Sons Ltd.
The Atrium
Southern Gate
Chichester
West Sussex
PO19 8SQ
UK

Termos e condições relativos às traduções
Os termos e as condições para tradução encontram-se na sequência (inclusive os já
acordados e implementados para esta edição):
n
n

n
n

n

n
n

Não haverá recompra pela Wiley-Blackwell ou pela NANDA-I de cópias não vendidas
de traduções de qualquer tipo, quando a nova edição tiver sido liberada para venda.
Os editores não podem adicionar ou retirar conteúdo da versão original fornecida
pela Wiley-Blackwell. Isso inclui o acréscimo de prólogos, novos prefácios
ou comentários de tradutores ou terceiros. A única exceção a isso envolve o
acréscimo, abaixo do nome do editor, dos tradutores de cada uma das versões,
que devem ser identificados como tradutores (não como autores ou editores).
Solicitaremos aos editores que enviem o nome, as qualificações e o currículo do
principal tradutor para aprovação, antes do início do trabalho de tradução.
Os editores também devem enviar o projeto da capa e o manuscrito da tradução à
Wiley-Blackwell para aprovação pela NANDA-I, antes da impressão da tradução.
A NANDA-I solicita até 12 semanas para concluir esse processo de aprovação, por
isso a necessidade de integrar sua agenda de produção.
Toda e qualquer alteração solicitada pela NANDA-I deve ser parte da tradução, e os
editores podem ser solicitados a enviar para análise provas para uma verificação
final, antes da impressão da tradução.
Aos editores será solicitada a inclusão de um anúncio, na tradução, sobre como
ser membro da NANDA-I.
Espera-se que os editores permitam licenças digitais, preferencialmente, a
criadores de software para o uso de suas traduções nos produtos, após cobrança
de um preço acordado mutuamente. Para tal, a Cláusula a seguir será incluída em
todas as licenças de tradução:

O Proprietário dá a licença dos direitos exclusivos, especificados na cláusula 1
(a) (i) ao Editor, sob a condição de que o Editor deve fornecer os arquivos eletrônicos da Tradução a todos os terceiros que tenham participado de um acordo válido
para licença digital com o Proprietário (“Digital Products Licensees” – Portadores de
Licença para Produtos Digitais), após notificação dessas licenças pelo Proprietário.
Os arquivos eletrônicos fornecidos pelo Editor aos Digital Products Licensees serão
para uso apenas em produtos digitais, como aplicativos de software, aplicativos para
smartphone, cursos para aprendizagem online e outros produtos digitais existentes
no momento ou a serem inventados futuramente (“Digital Products”), apenas no Território; para que dúvidas sejam evitadas, no entanto, e-books não devem ser incluídos
(cópias eletrônicas na integra da Tradução impressa). O Editor pode cobrar uma taxa
razoável pelo fornecimento dos arquivos eletrônicos aos Digital Products Licensees
acima mencionados. Essa taxa poderá ser retida, na totalidade, pelo Editor. Os Digital Products Licensees da Propriedade devem dar os créditos ao Editor como quem
publicou a Tradução, e devem cooperar com ele para promover a Tradução impressa
em todos os Produtos Digitalizados disponibilizados no Território. Fica entendido e
acordado que cabe ao Editor a opção inicial de licenciar o direito de publicação da
Tradução no formato e-book, com base em termos a serem objeto de acordo.
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PARTE 1
A Taxonomia da
NANDA International

Introdução............................................................................................................................. 41
Capítulo 1:

A Taxonomia II da NANDA International 2012-2014................................... 91

Introdução
T. Heather Herdman

Nesta parte do livro, trazemos o que se sabe, no momento, sobre aqueles que enviaram para apreciação e/ou revisores dos diagnósticos da NANDA International (NANDA-I), desde o início da taxonomia (Tabela I.1), com base no trabalho esforçado de
Betty Ackley, MSN, RN. Encorajamos as pessoas a ajudar-nos com informações sobre
a história desse trabalho, para que possamos reconhecer o esforço de enfermeiros no
mundo inteiro, que ainda constroem e solidificam os conhecimentos de enfermagem.
Também trazemos informações sobre a história da taxonomia da NANDA-I e como,
atualmente, está estruturada. O sistema multiaxial de construção dos conceitos diagnósticos (por meio do processo de envio para apreciação de diagnósticos ao DDC) é
discutido na estrutura da NANDA-I e dada a descrição e a definição de cada eixo. São
trazidos os conceitos diagnósticos, e cada diagnóstico é mostrado na forma como se
encaixa na Taxonomia da NANDA-I, na Taxonomia da Classificação das Intervenções
de Enfermagem (NIC) e na Taxonomia da Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC), ou Taxonomia NNN. São feitas considerações sobre o desenvolvimento
ulterior e contínuo dessa Taxonomia. Também está estabelecido um vínculo claro
entre o uso da linguagem padronizada da enfermagem, que permite a precisão diagnóstica, e o aspecto de segurança do paciente; a criação de termos no “local de ação”
para descrever o raciocínio clínico é desencorajada com veemência, devido à falta
de padronização capaz de levar a planos de atendimento inadequados, resultados
insatisfatórios e incapacidade de, com exatidão, pesquisar ou demonstrar o impacto
dos cuidados de enfermagem nas respostas das pessoas.
A Tabela I.2 apresenta todos os diagnósticos de enfermagem encontrados na
Taxonomia da NANDA-I, seus códigos de cinco números e onde estão colocados nos
13 domínios e 47 classes da taxonomia. A Tabela I.3 apresenta os diagnósticos da
forma como estão na Taxonomia NNN de Prática da Enfermagem.

Colaboradores da Taxonomia dos
diagnósticos de enfermagem da NANDA-I
Com frequência, a NANDA-I recebe solicitações de informações sobre nome(s) de
pessoas que enviam novos diagnósticos à apreciação, ou de quem revisou os diagnósticos. Historicamente, a NANDA-I não rastreava essas informações de forma alguma,
embora muito disso seja parte dos Arquivos da NANDA-I, no Boston College (Chestnut Hill, MA, USA).

Betty Ackley, membro antigo da NANDA-I, percebeu que essa era uma situação
que precisava de solução e recomendou que a NANDA-I buscasse informações sobre
quem enviara novos diagnósticos e solicitara revisão de antigos. Em seguida, com generosidade, voluntariou-se a tentar descobrir o máximo possível de informações para
que pudéssemos reconhecer o trabalho daqueles envolvidos, ao longo do tempo, no
desenvolvimento da taxonomia. Embora ela conseguisse informações (ver a Tabela
I.1), você perceberá que ainda há elementos faltantes na lista de colaboradores.
Possivelmente, há erros, já que algumas informações coletadas basearam-se na lembrança de membros e presidentes anteriores do DDC. O editor elogia Betty Ackley
pela recomendação que dá e pelo trabalho nesse projeto importante. Com futuros
trabalhos, seremos capazes de manter essas informações, adicionando-as, em anos
vindouros, a uma base de dados organizada.
Se alguém tiver outras informações e correções referentes aos nomes de quem
enviou diagnósticos a apreciação ou aos que fizeram revisão de diagnósticos, por favor,
enviar tais informações ao Diretor-Executivo da NANDA-I,em execdir@nanda.org.
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Ano da
Revisão

207
97
01 Promoção 1 Percepção Atividade de		
1980
			
da Saúde
da Saúde
Recreação Deficiente
208
168
01 Promoção 1 Percepção Estilo de Vida
Josep Adolf
2004
			
da Saúde
da Saúde
Sedentário
Guirao-Goris, MSN, RN
222
215
01 Promoção 2 Controle
Saúde da
Judy Carlson,
2010
			
da Saúde
da Saúde
Comunidade Deficiente EdD, RN, BCIA		
215
188
01 Promoção 2 Controle
Comportamento de		
1986
			
da Saúde
da Saúde
Saúde Propenso a 			
					
Risco (antes 			
					
Adaptação Prejudicada)			
220
99
01 Promoção 2 Controle
Manutenção Ineficaz		
1982
			
da Saúde
da Saúde
da Saúde
218
186
01 Promoção 2 Controle
Disposição para Estado
Margaret Lunney, PhD,
2006
			
da Saúde
da Saúde
de Imunização
RN; Roberta Cavendish,
					
Melhorado
RN, PhD; Barbara Kraynyak
						
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
221
43
01 Promoção 2 Contole
Proteção Ineficaz
Grupo do MD
1990
			
da Saúde
da Saúde 		
Anderson Medical Center
209
78
01 Promoção 2 Controle
Autocontrole Ineficaz		
1994
			
da Saúde
da Saúde
da Saúde		
Margaret
							
Lunney,
							
PhD, RN
212
162
01 Promoção 2 Controle
Disposição para
Margaret Lunney, PhD,
2002
			
da Saúde
da Saúde
Autocontrole da Saúde
RN; Roberta Cavendish,
					
Melhorado
RN, PhD; Barbara Kraynyak
						
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS

							
Página Código Domínio
Classes
Título
Quem enviou

Ano da
Revisão

Ano

DDC

2008

2010

(continua)

1998 Micky 2006 DDC 2008
Gonzales
MSN,
NP-C, RN

Ano da
Revisão
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1992

217
80
01 Promoção 2 Controle
Controle Familiar
Margaret Lunney, PhD, RN
			
da Saúde
da Saúde
Ineficaz do
					
Regime Terapêutico
N/A
81
01 Promoção 2 Controle
DIAGNÓSTICO
			
da Saúde
da Saúde
RETIRADO (2008)
					
Controle Comunitário
					
Ineficaz do Regime
					
Terapêutico
N/A
82
01 Promoção 2 Controle
DIAGNÓSTICO
			
da Saúde
da Saúde
RETIRADO (2008)
					
Controle Eficaz do
					
Regime Terapêutico
229
216
02 Nutrição
1 Ingestão
Leite Materno
Iane Nogueira Vale, RN, PhD
					
Insuficiente
235
107
02 Nutrição
1 Ingestão
Padrão Ineficaz de
Mary A. Fuerst-Dewys,
					
Alimentação do
BSN, RN
					
Lactente		
							
233
2
02 Nutrição
1 Ingestão
Nutrição Desequilibrada: 		
					
menos do que as
					
necessidades corporais
231
1
02 Nutrição
1 Ingestão
Nutrição Desequilibrada: 		
					
mais do que as
					
necessidades corporais
234
163
02 Nutrição
1 Ingestão
Disposição para
Margaret Lunney, PhD, RN;
					
Nutrição Melhorada
Roberta Cavendish, RN,
						
PhD; Barbara Kraynyak
						
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
2000

1975

2002

2000

2006

Ano da
Revisão

1992 Lynda
Juall Carpenito-Moyet,
MSN, RN, CRNP
1975

2010

Ano da
Revisão

							
Página Código Domínio
Classes
Título
Quem enviou
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Tabela 1.1 (continuação)

2010

2008 DDC

1996

1982
1978

1996

1978

2002

2008

2006 DDC

2008

1998

1986
2006

2010

2000

1980

232
3
02 Nutrição
1 Ingestão
Risco de Nutrição 		
					
Desequilibrada: mais
					
do que as necessidades
					
corporais
227
103
02 Nutrição
1 Ingestão
Deglutição Prejudicada		
237
179
02 Nutrição
4 MetaboRisco de Glicemia
Janice Denehy, PhD, RN
				
lismo
Instável
238
194
02 Nutrição
4 MetaboIcterícia Neonatal
David Wilson, MS, RNC
				
lismo
239
230
02 Nutrição
4 MetaboRisco de Icterícia
Diagnosis Development
				
lismo
Neonatal
Committee
236
178
02 Nutrição
4 MetaboRisco de Função
Kathryn White, BSN, MT, RN
				
lismo
Hepática Prejudicada
240
195
02 Nutrição
5 Hidratação Risco de Desequilíbrio
Jennifer Hafner, BSN, RN,
					
Eletrolítico
PCCN, TNCC; Leah Mylrea
						
Speltz, BSN, RNC, NNR;
						
Kathy Weaver, RN
241
160
02 Nutrição
5 Hidratação Disposição para
Margaret Lunney, PhD, RN;
					
Equilíbrio de Líquidos
Roberta Cavendish, RN,
					
Melhorado
PhD; Barbara Kraynyak
						
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
242
27
02 Nutrição
5 Hidratação Volume de Líquidos 		
					
Deficiente
244
26
02 Nutrição
5 Hidratação Volume de Líquidos 		
					
Excessivo
243
28
02 Nutrição
5 Hidratação Risco de Volume de		
					
Líquidos Deficiente

Ano da
Revisão

Ano da
Revisão

							
Página Código Domínio
Classes
Título
Quem enviou
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Ano da
Revisão
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Ano
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1998 Louise
Ritchie, MSN
Bnur, RN;
Geralyn Meyer,
PhD, RN
1986

245
25
02 Nutrição
5 Hidratação Risco de Desequilíbrio 		
					
do Volume de Líquidos		
							
							
							
255
20
03 Eliminação/ 1 Função
Incontinência		
			
Troca
Urinária
Urinária Funcional
256
176
03 Eliminação/ 1 Função
Incontinência Urinária
Geralyn Meyer, PhD, RN
			
Troca
Urinária
por Transbordamento
257
18
03 Eliminação/ 1 Função
Incontinência		
			
Troca
Urinária
Urinária Reflexa
251
17
03 Eliminação/ 1 Função
Incontinência		
			
Troca
Urinária
Urinária de Esforço		
253
19
03 Eliminação/ 1 Função
Incontinência		
			
Troca
Urinária
Urinária de Urgência		
254
22
03 Eliminação/ 1 Função
Risco de Incontinência		
			
Troca
Urinária
Urinária de Urgência
250
16
03 Eliminação/ 1 Função
Eliminação		
			
Troca
Urinária
Urinária Prejudicada		
							
							
249
166
03 Eliminação/ 1 Função
Disposição para
Margaret Lunney, PhD, RN;
			
Troca
Urinária
Eliminação Urinária
Roberta Cavendish, RN,
					
Melhorada
PhD; Barbara Kraynyak
						
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
258
23
03 Eliminação/ 1 Função
Retenção Urinária		
			 Troca
Urinária
1998

1998

2008

Ano da
Revisão

1986

1973 Lynda
Juall Carpenito-Moyet,MSN,
RN, CRNP
2002

2006

1986 Geralyn
2006
Meyer, PhD, RN
1986 Geralyn		
Meyer, PhD, RN
1998

1986

2006

Ano da
Revisão

							
Página Código Domínio
Classes
Título
Quem enviou
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2006

Ano da
Revisão
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N/A
21
03 Eliminação/ 1 Função
DIAGNÓSTICO
			 Troca
Urinária
RETIRADO		
					(2009–2011)
					Incontinência Urinária
					Total
259
11
03 Eliminação/ 2 Função
Constipação
Audrey M. McLane, RN,
			
Troca
Gastrintestinal		
PhD & Ruth E. McShane,
						
RN, PhD
263
12
03 Eliminação/ 2 Função
Constipação
Audrey M. McLane, RN, PhD
			
Troca
Gastrintestinal Percebida
261
15
03 Eliminação/ 2 Função
Risco de
Audrey M. McLane, RN, PhD
			
Troca
Gastrintestinal Constipação
264
13
03 Eliminação/ 2 Função
Diarreia
Audrey M. McLane, RN, PhD
			 Troca
Gastrintestinal
266
196
03 Eliminação/ 2 Função
Motilidade
Joan Klehr, RNC, MPH
			
Troca
Gastrintestinal Gastrintestinal
					Disfuncional
268
197
03 Eliminação/ 2 Função
Risco de
Joan Klehr, RNC, MPH
			
Troca
Gastrintestinal Motilidade
					Gastrintestinal
					Disfuncional
265
14
03 Eliminação/ 2 Função
Incontinência
Audrey M. McLane, RN, PhD
			
Troca
Gastrintestinal Intestinal
270
30
03 Eliminação/ 4 Função
Troca de Gases		
			 Troca
Respiratória
Prejudicada
273
95
04 Atividade/ 1 Sono/
Insônia
Aleita White, MSN, RN
			 Repouso
Repouso
276
96
04 Atividade/ 1 Sono/
Privação de Sono		
			 Repouso
Repouso

							
Página Código Domínio
Classes
Título
Quem enviou

1996

1980

1998

2006

1998

1998

1998

Ano da
Revisão

1975

2008

2008

1975

1998

1988

1975

1986

Ano da
Revisão
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1998

Ano da
Revisão

(continua)

Ano

48

Diagnósticos de enfermagem da NANDA
2002

277
165
04 Atividade/ 1 Sono/
Disposição para
Margaret Lunney, PhD, RN;
			
Repouso
Repouso
Sono Melhorado
Roberta Cavendish, RN, PhD,
						
PhD; Barbara Kraynyak
						
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
275
198
04 Atividade/ 1 Sono/
Padrão de Sono		
			 Repouso
Repouso
Prejudicado
285
40
04 Atividade/ 2 Atividade/ Risco de Síndrome
Kathy Tracey; Ann McCourt,
			
Repouso
Exercício
do Desuso
MS, RN
284
91
04 Atividade/ 2 Atividade/ Mobilidade no Leito
Brenda Emick-Herring, MSN,
			
Repouso
Exercício
Prejudicada
RN
							
283
85
04 Atividade/ 2 Atividade/ Mobilidade Física
ARN Rehab Association,
			
Repouso
Exercício
Prejudicada
Skokie, Ill
281
89
04 Atividade/ 2 Atividade/ Mobilidade com Cadeira Brenda Emick-Herring, MSN,
			
Repouso
Exercício
de Rodas Prejudicada
RN
							
278
90
04 Atividade/ 2 Atividade/ Capacidade de
Brenda Emick-Herring, MSN,
			
Repouso
Exercício
Transferência Prejudicada RN
							
280
88
04 Atividade/ 2 Atividade/ Deambulação
Brenda Emick-Herring, MSN,
			
Repouso
Exercício
Prejudicada
RN
							
286
50
04 Atividade/ 3 Equilíbrio
Campo de Energia		
			
Repouso
de Energia
Perturbado		
							
287
93
04 Atividade/ 3 Equilíbrio
Fadiga		
			
Repouso
de Energia
289
154
04 Atividade/ 3 Equilíbrio
Perambulação
Meridean Maas, PhD, RN,
			
Repouso
de Energia		
FAAN
2000

1998 Meridean
Maas, PhD, RN,
FAAN
1998 Meridean
Maas, PhD, RN,
FAAN
1998 Meridean
Maas, PhD, RN,
FAAN
1994 Rebecca
Good, MA, RNC,
ACRN, LPC
1988

1998 Meridean
Maas, PhD, RN,
FAAN
1973

1988

1980

Ano da
Revisão

							
Página Código Domínio
Classes
Título
Quem enviou

1998

2004

2006

2006

2006

1998

2006

1998 DDC

Ano da
Revisão
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Ano da
Revisão

Ano da
Revisão

292
92
04 Atividade/ 4 Respostas Intolerância à		
1982
			 Repouso
CardiovasAtividade
				
culares/
				
Pulmonares
293
94
04 Atividade/ 4 Respostas Risco de Intolerância		
1982
			
Repouso
Cardiovasà Atividade
				
culares/
				
Pulmonares
294
32
04 Atividade/ 4 Respostas Padrão Respiratório		
1980
1996
			 Repouso
CardiovasIneficaz				
				
culares/					
				
Pulmonares					
									
									
									
290
29
04 Atividade/ 4 Respostas Débito Cardíaco		
1975
1996
			 Repouso
CardiovasDiminuído
				
culares/
				
Pulmonares
296
202
04 Atividade/ 4 Respostas Risco de Perfusão
Jennifer Hafner, RN, BSN,
2008
			
Repouso
CardiovasGastrintestinal Ineficaz
PCCN, TNCC
				
culares/
				
Pulmonares
297
203
04 Atividade/ 4 Respostas Risco de Perfusão
Jennifer Hafner, RN, BSN,
2008
			
Repouso
CardiovasRenal Ineficaz
PCCN, TNCC
				
culares/
				
Pulmonares
306
33
04 Atividade/ 4 Respostas Ventilação Espontânea		
1992
			 Repouso
CardiovasPrejudicada
				
culares/
				
Pulmonares
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Título
Quem enviou
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Ano

(continua)

1998
2012
Agueda
Maria
Ruiz
Zimmer
Cavalcante,
MS, RN
2000

Ano da
Revisão
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2008 Rita de
Cassia Gengo
e Silva, PhD,
RN; Dina de
Almeida Lopes
Monteiro da
Cruz, PhD, RN;
Fernanda
Marciano
Consolim-Colombo,
PhD, MD
2008

300
204
04 Atividade/ 4 Respostas Perfusão Tissular
Jennifer Hafner, RN, BSN,
			
Repouso
CardiovasPeriférica Ineficaz
PCCN, TNCC; Leah Mylrea
				
culares/		
Speltz, BSN, RNC, NNR;
				
Pulmonares		
Kathy Weaver, RN
							
							
							
							
							
							
							
							
298
200
04 Atividade/ 4 Respostas Risco de Perfusão
Jennifer Hafner, RN, BSN,
			
Repouso
CardiovasTissular Cardíaca
PCCN, TNCC
				
culares/
Diminuída
				
Pulmonares
299
201
04 Atividade/ 4 Respostas Risco de Perfusão
Jennifer Hafner, RN, BSN,
			
Repouso
CardiovasTissular Cerebral
PCCN, TNCC
				
culares/
Ineficaz
				
Pulmonares
302
228
04 Atividade/ 4 Respostas Risco de Perfusão
Rita de Cassia Gengo e
			
Repouso
CardiovasTissular Periférica
Silva, PhD, RN; Dina de
				
culares/
Ineficaz
Almeida Lopes Monteiro
				
Pulmonares		
da Cruz, PhD, RN; Fernanda
						
Marciano Consolim-Colom						
bo, PhD, MD
304
34
04 Atividade/ 4 Respostas Resposta Disfuncional
Jean Jenny, coautor
			
Repouso
Cardiovasao Desmame
				
culares/
Ventilatório
				
Pulmonares
1992

2010

2008

Ano da
Revisão

							
Página Código Domínio
Classes
Título
Quem enviou
2010

Ano da
Revisão
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1980

N/A
24
04 Atividade/ 4 Respostas DIAGNÓSTICO		
			
Repouso
CardiovasRETIRADO (2009–2011)
				
culares/
Perfusão tissular ineficaz
				
Pulmonares (especificar tipos: renal,
					
cerebral, cardiopulmonar,
					
gastrintestinal, periférica
316
98
04 Atividade/ 5 AutoManutenção do Lar		
			 Repouso
cuidado
Prejudicada
307
182
04 Atividade/ 5 AutoDisposição para
Margaret Lunney, PhD, RN;
			
Repouso
cuidado
Melhora do
Roberta Cavendish, RN,
					
Autocuidado
PhD; Barbara Kraynyak
						
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
310
108
04 Atividade/ 5 AutoTÍTULO MODIFICADO
Ann E. McCourt, MS, RN
			
Repouso
cuidado
2008 Déficit no
					
Autocuidado para Banho
					
(Antes Déficit no
					
Autocuidado para
					
Banho/Higiene)
312
109
04 Atividade/ 5 AutoTÍTULO MODIFICADO
Ann E. McCourt, MS, RN
			
Repouso
cuidado
2008 Déficit no
					
Autocuidado para
					
Vestir-se (Antes Déficit
					
no Autocuidado para
					
Vestir-se/Arrumar-se)
309
102
04 Atividade/ 5 AutoDéficit no Autocuidado Ann E. McCourt, MS, RN
			
Repouso
cuidado
para Alimentação
311
110
04 Atividade/ 5 AutoDéficit no Autocuidado Ann E. McCourt, MS, RN
			
Repouso
cuidado
para Higiene Íntima
1998

1998
1998

1980
1980

1998

1998

Ano da
Revisão

1980

1980

2006

1980

Ano da
Revisão
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Classes
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DDC

DDC

Ano da
Revisão

(continua)

2008

2008

Ano
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1980

2006

1978

1994 DDC

2006

1994

2006

2008

313
193
04 Atividade/ 5 AutoAutonegligência
Susanne Gibons, C-GNP, RN
			 Repouso
cuidado
319
123
05 Percepção/ 1 Atenção
Negligência Unilateral		
			 Cognição				
							
							
							
							
							
							
							
							
321
127
05 Percepção/ 2 Orientação Síndrome da
Judith W. Harmer, RN, MSN;
			
Cognição		
Interpretação Ambiental Nancy English, PhD, RN
					
Prejudicada
562
122
05 Percepção/ 3 Sensação/ DIAGNÓSTICO		
			
Cognição
Percepção
RETIRADO (2012–2014)
					
Percepção Sensorial
					
Perturbada (Especificar:
					
visual, auditiva,
					
cinestésica, gustativa,
					
tátil, olfativa)
322
128
05 Percepção/ 4 Cognição
Confusão Aguda
Elizabeth Kelchner Gerety,
			
Cognição/			
MS, RN, CS; Karen Inaba						
-Roland, MS, RN, CS
328
129
05 Percepção/ 4 Cognição
Confusão Crônica 		
			 Cognição
325
173
05 Percepção/ 4 Cognição
Risco de Confusão
Peggy Stimpert, MSN, RN
			 Cognição		
Aguda

Ano da
Revisão

1986 Ibtihal
Almakhzoomy,
MSN, RN; Lina
Rahal, MEd, RN;
Danielle
Schmouth,
Med, RN;
Genevieve
Lefrancois,
MSN, RN
1994

Ano da
Revisão

							
Página Código Domínio
Classes
Título
Quem enviou
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2010

331
222
05 Percepção/ 4 Cognição
Controle de Impulsos
Akira Nagata, MSN, RN
			 Cognição		
Ineficaz
329
126
05 Percepção/ 4 Cognição
Conhecimento		
			 Cognição		
Deficiente
330
161
05 Percepção/ 4 Cognição
Disposição para
Margaret Lunney, PhD, RN;
			
Cognição		
Conhecimento
Roberta Cavendish, RN,
					
Melhorado
PhD; Barbara Kraynyak
						
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
333
131
05 Percepção/ 4 Cognição
Memória Prejudicada
Linda S. Baas, PhD, RN
			 Cognição
N/A
130
05 Percepção/ 4 Cognição
DIAGNÓSTICO		
			
Cognição		
RETIRADO (2009–2011)
					
Processo de
					
Pensamento Perturbado
334
157
05 Percepção/ 5
Disposição para
Margaret Lunney, PhD, RN;
			
Cognição
Comunicação Comunicação
Roberta Cavendish, RN,
					
Melhorada
PhD; Barbara Kraynyak
						
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
335
51
05 Percepção/ 5
Comunicação Verbal		
			
Cognição
Comunicação Prejudicada
340
124
06 Auto1
Desesperança		
			
percepção
Autoconceito			
341
174
06 Auto1
Risco de Dignidade
Susan Rosenberg, MSN, RN,
			
percepção
Autoconceito Humana Comprometida CNRN, CHI
345
54
06 Auto1
Risco de Solidão
Charlotte Profitt,
			
percepção
Autoconceito 		
Med, MSN, RN;
						
Marjorie Byrn,
						
MEd, MS, RN
1994 Lynda
Juall Carpenito-Moyet, MSN,
RN, CRNP

2006

1986

1983

2002

1973

1994

2002

1980

Ano da
Revisão
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2006

1996

1996

Ano da
Revisão
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1998

Ano da
Revisão
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Ano
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Diagnósticos de enfermagem da NANDA
Ano da
Revisão

Ano da
Revisão

342
121
06 Auto1
Distúrbios da		
1978 Heidi
2008
			
percepção
Autoconceito Identidade Pessoal 		
Bjorge, MNSc,
							
RN; Celine
							
Larouche, RN;
							
Francine Fiset,
							
MA, BSN, RN
344
225
06 Auto1
Risco de Distúrbios
Diagnosis
2010
			
percepção
Autoconceito da Identidade Pessoal
Development
						
Committee (Com base no
						
trabalho de Heidi Bjorge,
						
MNSc, RN; Celine Larouche,
						
RN; Francine Fiset, MA, RN)
339
167
06 Auto1
Disposição para
Margaret Lunney, PhD, RN; 2006
			
percepção
Autoconceito Autoconceito Melhorado Roberta Cavendish, RN,
						
PhD; Barbara Kraynyak
						
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
346
119
06 Auto2 Autoestima Baixa Autoestima Crônica		
1988
1996 Celine
			 percepção					
Larouche,
								
RN
350
120
06 Auto2 Autoestima Baixa Autoestima 		
1988
1996
			 percepção		
Situacional
348
224
06 Auto2 Autoestima Risco de Baixa
Diagnosis
2010
			
percepção		
Autoestima Crônica
Development
						
Committee (Baseado no
						
trabalho de Celine
						
Larouche, RN)
351
153
06 Auto2 Autoestima Risco de Baixa 		
2000
			
percepção 		
Autoestima Situacional
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Tabela 1.1 (continuação)

Ano da
Revisão

352
118
06 Auto3 Imagem
Distúrbio na		
1973
			
percepção
Corporal
Imagem Corporal
357
104
07 Papéis e
1 Papéis do
Amamentação		
1988
			 RelacionaCuidador
Ineficaz
			 mentos			
358
105
07 Papéis e
1 Papéis do
Amamentação		
1992
			 RelacionaCuidador
Interrompida
			 mentos
359
106
07 Papéis e
1 Papéis do
TÍTULO MODIFICADO
Mary L. Henrikson, MN,
1990 DDC
			
RelacionaCuidador
2010 Disposição para
RNC, ARNP; Ginna Hall,
			
mentos		
Amamentação
MN, RN; Doa Lethbridge,
					
Melhorada (Antes
PhD, RN; Vicki E. McClurg,
					
Amamentação Eficaz)
MN, RN
366
61
07 Papéis e
1 Papéis do
Tensão do papel de		
1992
			 RelacioCuidador
Cuidador			
			 namentos
369
62
07 Papéis e
1 Papéis
Risco de Tensão do		
1992
			
Relacionado Cuidador Papel de Cuidador
			 mentos
361
56
07 Papéis e
1 Papéis do
Paternidade ou		
1978
			 RelacionaCuidador
Maternidade
			 mentos		
Prejudicada
360
164
07 Papéis e
1 Papéis do
Disposição para
Margaret Lunney, PhD, RN; 2002
			
RelacioCuidador
Paternidade ou
Roberta Cavendish, RN,
			
namentos		
Maternidade Melhorada PhD; Barbara Kraynyak
						
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
364
57
07 Papéis e
1 Papéis do
Risco de Paternidade		
1978
			
RelacionaCuidador
ou Maternidade
			 mentos		
Prejudicada

							
Página Código Domínio
Classes
Título
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1998

1998

1998

2010

1998

Ano da
Revisão
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2000

Ano da
Revisão

(continua)

Ano
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Diagnósticos de enfermagem da NANDA
2008

1998

1994 DDC

1982

2010

2002

2008

1994 DDC

375
58
07 Papéis e
2 Relações
Risco de Vínculo
Kathy Wyngarden, MSN, RN
			 RelacioFamiliares
Prejudicado
			 namentos
370
63
07 Papéis e
2 Relações
TÍTULO MODIFICADO		
			
RelacioFamiliares
2008 Processos
			
namentos		
Familiares Disfuncionais
					
(Antes Processos
					
Familiares Disfuncionais:
					
Alcoolismo)
373
60
07 Papéis e
2 Relações
Processos Familiares		
			 RelacioFamiliares
Interrompidos
			 namentos
374
159
07Papéis e
2 Relações
Disposição para
Margaret Lunney, PhD, RN;
			
RelacioFamiliares
Processos Familiares
Roberta Cavendish, RN,
			
namentos		
Melhorados
PhD; Barbara Kraynyak
						
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
380
223
07 Papéis e
3 DesemRelacionamento
Diagnosis Development
			
Relaciopenho do
Ineficaz
Committee, com
			
namentos
Papel		
base no trabalho em
						
2009–2011 de Yasuko Aoki,
						
RN, RMW; Mitsuko Katayama,
						
RN, RMW, PhD; Atsuko
						
Kikuchi, RN, RMW; Minayo
						
Kumazawa, RN, RMW, MEd;
						
Atsuko Koyama, RN, RMW;
						
Masuko Saito, RN, RMW,
						
DrMS; Toyo Yamazaki, RN,
						
RMW; Mayumi Hamasaki, RN,
						
RMW, MPH; Shigemi
						
Kamitsuru, RN, PhD

Ano da
Revisão

Ano da
Revisão
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2006

383
207
07 Papéis e
3 DesemDisposição para		
			
Relaciopenho do
Relacionamento
			 namentos
Papel
Melhorado
382
229
07 Papéis e
3 DesemRisco de
Diagnosis Development
			
Relaciopenho do
Relacionamento
Committee, com base
			
namentos
Papel
Ineficaz
no trabalho em 2009-2011
						
de Yasuko Aoki, RN, RMW;
						
Mitsuko Katayama, RN,
						
RMW, PhD; Atsuko Kikuchi,
						
RN, RMW; Minayo Kumazawa,
						
RN, RMW, MEd; Atsuko
						
Koyama, RN, RMW; Masuko
						
Saito, RN, RMW, DrMS; Toyo
						
Yamazaki, RN, RMW; Mayumi
						
Hamasaki, RN, RMW, MPH;
						
Shigemi Kamitsuru, RN, PhD
376
64
07 Papéis e
3 DesemConflito no		
			
Relaciopenho do
Papel de Pai/Mãe
			 namentos
Papel
377
55
07 Papéis e
3 DesemDesempenho de		
			
Relaciopenho do
Papel Ineficaz
			 namentos
Papel
379
52
07 Papéis e
3 DesemInteração Social		
			
Relaciopenho do
Prejudicada
			 namentos
Papel
1986

1978

1988

2010

Ano da
Revisão
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Ano da
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Ano
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Diagnósticos de enfermagem da NANDA
Ano da
Revisão
1980 Alexandra
Souza Melo,
PhD, RN; Emilia
Campos de
Carvalho, PhD,
RN; Nilza Tereza
Rotter Pelá,
PhD, RN
1986 Alexandra
Souza Melo,
PhD, RN; Emilia
Campos de
Carvalho, PhD,
RN; Nilza Tereza
Rotter Pelá,
PhD, RN
2010

							
Página Código Domínio
Classes
Título
Quem enviou

387
59
08
2 Função
Disfunção Sexual		
			
Sexualidade
Sexual			
							
							
							
							
							
							
389
65
08
2 Função
Padrão de Sexualidade		
			
Sexualidade
Sexual
Ineficaz		
							
							
							
							
							
							
391
221
08
3 Reprodução Processo de Criação
Diagnosis Development
			
Sexualidade		
de Filhos Ineficaz
Committee, com base no
						
trabalho de Yasuko Aoki,
						
RN, RMS; Mitsuko Katayama,
						
RN, RMW, PhD; Atsuko
						
Kikuchi, RN, RMW; Minayo
						
Kumazawa, RN, RMW, Med;
						
Atsuko Koyama, RN, RMW;
						
Masuko Saito, RN, RMW,
						
DrMS; Toyo Yamazaki, RN,
						
RMW; Mayumi Hamasake,
						
RN, RMW, MPH; Shigemi
						
Kamitsuru, RN, PhD
2006

2006

Ano da
Revisão
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2008

395
208
08
3 Reprodução Disposição para
Yasuko Aoki, RN, RMS;
			
Sexualidade		
Processo de Criação de
Mitsuko Katayama, RN, RMW,
					
Filhos Melhorado
PhD; Atsuko Kikuchi, RN,
						
RMW; Minayo Kumazawa,
						
RN, RMW, Med; Atsuko
						
Koyama, RN, RMW; Masuko
						
Saito, RN, RMW, DrMS; Toyo
						
Yamazaki, RN, RMW; Mayumi
						
Hamasake, RN, RMW, MPH;
						
Shigemi Kamitsuru, RN, PhD
394
227
08
3 Reprodução Risco de Processo de
Diagnosis Development
			
Sexualidade		
Criação de Filhos Ineficaz Committee (com base no
						
trabalho de Yasuko Aoki,
						
RN, RMS; Mitsuko Katayama,
						
RN, RMW, PhD; Atsuko
						
Kikuchi, RN, RMW; Minayo
						
Kumazawa, RN, RMW, Med;
						
Atsuko Koyama, RN, RMW;
						
Masuko Saito, RN, RMW,
						
DrMS; Toyo Yamazaki, RN,
						
RMW; Mayumi Hamasake,
						
RN, RMW, MPH; Shigemi
						
Kamitsuru, RN, PhD)
390
209
08
3 Reprodução Risco de Binômio
Sheri Holmes, MSN, APRN,
			
Sexualidade		
Mãe/Feto Perturbado
BC
402
141
09 Enfrenta1 Respostas Síndrome Pós-trauma		
			 mento/
Pós-trauma
			
Tolerância ao
			 Estresse
1986

2008

2010

Ano da
Revisão
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Ano da
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Diagnósticos de enfermagem da NANDA

Tabela 1.1 (continuação)

1980

Síndrome do Trauma
de Estupro

2000

1980

Risco de Síndrome do		
Estresse por Mudança

DIAGNÓSTICO RETIRADO		
(2009–2011) Síndrome
do Trauma de Estupro:
reação composta
DIAGNÓSTICO RETIRADO		
(2009–2011) Síndrome
do Trauma de Estupro:
reação silenciosa
Planejamento de
France Maltais, BSc, Med
Atividade Ineficaz

2008

1980

1992

Síndrome do Estresse		
por Mudança

Penny Burgus

1998

Risco de Síndrome		
Pós-trauma

403
145
			
			
			
401
142
			
			
			
399
114
			
			
			
400
149
			
			
			
N/A
143
			
			
			
N/A
144
			
			
			
436
199
			
			
			

09 Enfrenta1 Respostas
mento/
Pós-trauma
Tolerância
ao Estresse
09 Enfrenta1 Respostas
mento/
Pós-trauma
Tolerância
ao Estresse
09 Enfrenta1 Respostas
mento/
Pós-trauma
Tolerância
ao Estresse
09 Enfrenta1 Respostas
mento/
Pós-trauma
Tolerância
ao Estresse
09 Enfrenta1 Respostas
mento/
Pós-trauma
Tolerância 		
ao Estresse		
09 Enfrenta1 Respostas
mento/
Pós-trauma
Tolerância 		
ao Estresse		
09 Enfrenta2 Respostas
mento/
de EnfrentaTolerância
mento
ao Estresse

Ano da
Revisão

							
Página Código Domínio
Classes
Título
Quem enviou

2000

1998

Ano da
Revisão
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1998

1978

1994

1994

1998

2008

1988 Celine
Larouche, RN

2002

1982

2010

438
226
09 Enfrenta2 Respostas Risco de Planejamento
Diagnosis Development
			
mento/
de Enfrenta- de Atividade Ineficaz
Committee (com base
			
Tolerância
mento		
no trabalho de France
			
ao Estresse			
Maltais, BSc, Med)
404
146
09 Enfrenta2 Respostas Ansiedade		
			
mento/
de Enfren			
Tolerância
tamento
			
ao Estresse
412
71
09 Enfrenta2 Respostas Enfrentamento		
			
mento/
de Enfrenta- Defensivo		
			
Tolerância
mento
			
ao Estresse			
418
69
09 Enfrenta2 Respostas Enfrentamento		
			
mento/
de EnfrenIneficaz
			
Tolerância
tamento
			
ao Estresse
419
158
09 Enfrenta2 Respostas Disposição para
Margaret Lunney, PhD, RN;
			
mento/
de Enfrenta- Enfrentamento
Roberta Cavendish, RN,
			
Tolerância
mento
Melhorado
PhD; Barbara Kraynyak
			
ao Estresse			
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
410
77
09 Enfrenta2 Respostas Enfrentamento
Margaret Lunney, PhD, RN
			
mento/
de Enfrenta- Comunitário
			
Tolerância
mento
Ineficaz
			
ao Estresse
411
76
09 Enfrenta2 Respostas Disposição para
Margaret Lunney, PhD, RN
			
mento/
de Enfrenta- Enfrentamento
			
Tolerância
mento
Comunitário
			
ao Estresse		
Melhorado

Ano da
Revisão

1973

Ano da
Revisão
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1998

Ano da
Revisão

(continua)

Ano

62

Diagnósticos de enfermagem da NANDA
1998 Amor
Aradilla, MS,
RN; Lidia
Fernandez, MS,
RN; Pilar
Fernandez, MS,
RN; Joaquin
Tomas, PhD, RN
1988 Lina
Rahal, Med, RN;
Vivianne Saba,
MSN, RN
1998

2006

2006

1996

1980

1980

1996

1980

414
74
09 Enfrenta2 Respostas Enfrentamento		
			
mento/
de EnfrenFamiliar
			
Tolerância
tamento
Comprometido
			
ao Estresse		
416
73
09 Enfrenta2 Respostas Enfrentamento		
			
mento/
de EnfrenFamiliar
			
Tolerância
tamento
Incapacitado
			
ao Estresse
417
75
09 Enfrenta2 Respostas Disposição para
Margaret Lunney, PhD, RN;
			
mento/
de EnfrenEnfrentamento
Roberta Cavendish, RN,
			
Tolerância
tamento
Familiar Melhorado
PhD; Barbara Kraynyak
			
ao Estresse			
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
406
147
09 Enfrenta2 Respostas Ansiedade		
			
mento/
de EnfrenRelacionada		
			
Tolerância
tamento
à Morte		
			
ao Estresse				
							
							
							
							
429
72
09 Enfren2 Respostas Negação Ineficaz		
			
tamento/
de Enfrenta-			
			
Tolerância
mento			
			
ao Estresse				
409
101
09 Enfrenta2 Respostas Insuficiência na		
			
mento/
de Enfrenta- Capacidade do
			
Tolerância
mento
Adulto para Melhorar
			
ao Estresse

Ano da
Revisão

Ano da
Revisão
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Ano da
Revisão

427
148
09 Enfrenta2 Respostas Medo		
1980
			
mento/
de Enfren			
Tolerância
tamento
			
ao Estresse		
431
136
09 Enfrenta2 Respostas Pesar		
1980
			
mento/
de Enfren-				
			
Tolerância
tamento				
			
ao Estresse					
433
135
09 Enfren2 Respostas Pesar Complicado		
1980 Mary
			
tamento/
de Enfren-			
Ann Lavin,
			
Tolerância
tamento			
ScD, RN, BC,
			
ao Estresse				
ANP, FAAN
435
172
09 Enfrenta2 Respostas Risco de Pesar
Mary Ann Lavin, ScD, RN,
2004
			
mento/
de EnfrenComplicado
BC, ANP, FAAN		
			
Tolerância
tamento				
			
ao Estresse					
440
187
09 Enfrenta2 Respostas Disposição para Poder
Margaret Lunney, PhD, RN; 2006
			
mento/
de EnfrenMelhorado
Roberta Cavendish, RN,
			
Tolerância
tamento		
PhD; Barbara Kraynyak
			
ao Estresse			
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
423
125
09 Enfrenta2 Respostas Sentimento de
Judith F. Miller
1982
			
mento/
de EnfrenImpotência			
			
Tolerância
tamento				
			
ao Estresse					
425
152
09 Enfrenta2 Respostas Risco de Sentimento		
2000
			
mento/
de Enfrende Impotência			
			
Tolerância
tamento				
			
ao Estresse					

							
Página Código Domínio
Classes
Título
Quem enviou

2012
Tracy
LaRock,
D.O.M., RN
2012
Tracy
LaRock,
D.O.M., RN

2006

1996
T. Heather
Herdman,
RN, PhD
2004
T. Heather
Herdman,
RN, PhD
2006
T. Heather
Herdman,
RN, PhD

2006

2000

Ano da
Revisão

1996

Ano da
Revisão
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Ano

64

Diagnósticos de enfermagem da NANDA
1988

1986

2006

1998

2008

2008

2008

444
210
			
			
			
446
212
			
			
			
442
211
			
			
			
448
137
			
			
			
420
177
			
			
			
N/A
70
			
			
			
454
9
			
			
			

09 Enfrenta2 Respostas Resiliência Individual
Angela Oldenburg, BA, RN;
mento/
de Enfrenta- Prejudicada
Shelly Eisbach, PhDc, MSN,
Tolerância
mento		
RN; Melissa Lehan-Mackin,
ao Estresse			
RN, BSN
09 Enfrenta2 Respostas Disposição para
Angela Oldenburg, BA, RN;
mento/
de EnfrenResiliência Melhorada
Shelly Eisbach, PhDc, MSN,
Tolerância
tamento		
RN; Melissa Lehan-Mackin,
ao Estresse			
RN, BSN
09 Enfren2 Respostas Risco de Resiliência
Angela Oldenburg, BA, RN;
tamento/
de EnfrenComprometida
Shelly Eisbach, PhDc, MSN,
Tolerância
tamento		
RN; Melissa Lehan-Mackin,
ao Estresse			
RN, BSN
09 Enfrenta2 Respostas Tristeza Crônica		
mento/
de EnfrenTolerância
tamento
ao Estresse
09 Enfrenta2 Respostas Sobrecarga de Estresse
Margaret Lunney, PhD, RN
mento/
de EnfrentaTolerância
mento
ao Estresse
09 Enfrenta2 Respostas DIAGNÓSTICO RETIRADO		
mento/
de Enfrenta- (2007–2008) Adaptação
Tolerância
mento
Prejudicada
ao Estresse
09 Enfrenta3 Estresse
Disreflexia Autonômica		
mento/
NeurocomTolerância
portamental
ao Estresse

Ano da
Revisão
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Classes
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1988

Ano da
Revisão
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1994 Lisa
Burkhart, PhD,
RN

2006

1994

1994

2002

1998

1994

1994

2000

1998

455
10
09 Enfrenta3 Estresse
Risco de Disreflexia 		
			 mento/
NeurocomAutonômica
			
Tolerância
portamental
			
ao Estresse		
451
116
09 Enfrenta3 Estresse
Comportamento
Mary A. Fuerst-Dewys, BSN,
			
mento/
NeurocomDesorganizado do
RN
			
Tolerância
portamental Lactente
			
ao Estresse			
450
117
09 Enfrenta3 Estresse
Disposição para
Mary A. Fuerst-Dewys, BSN,
			
mento/
NeurocomMelhora da
RN
			
Tolerância
portamental Competência
			
ao Estresse		
Comportamental
					
do Lactente
453
115
09 Enfrenta3 Estresse
Risco de
Mary A. Fuerst-Dewys, BSN,
			 mento/
neurocomComportamento
RN
			
Tolerância
portamental Desorganizado do
			
ao Estresse		
Lactente
449
49
09 Enfrenta3 Estresse
Capacidade Adaptativa Pamela H. Mitchell, PhD, RN
			
mento/
NeurocomIntracraniana Diminuída
			
Tolerância
portamental
			
ao Estresse
459
185
10 Princípios
1 Valores
Disposição para
Margaret Lunney PhD, RN;
			
da Vida		
Melhora da Esperança
Roberta Cavendish, RN,
						
PhD; Barbara Kraynyak
						
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
460
68
10 Princípios
2 Crenças
Disposição para
Noreen Frisch, PhD, RN;
			
da Vida		
Bem-Estar Espiritual
Barbara Dossey, MS, RN;
					
Melhorado
Margaret Burkhart, PhD, RN;
						
Cathie Guzzetta, PhD, RN

Ano da
Revisão

Ano da
Revisão

							
Página Código Domínio
Classes
Título
Quem enviou
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Ano
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1978 Lisa
Burkhart, PhD,
RN
1998

2004

2004

2004

2002

1996

1973
2004

2006

2006

480
184
10 Princípios
3 Coerência Disposição para
Margaret Lunney, PhD, RN;
			
da Vida
entre Valores/ Melhora da Tomada
Roberta Cavendish, RN,
				
Crenças/Atos de Decisão
PhD; Barbara Kraynyak
						
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
461
83
10 Princípios
3 Coerência Conflito de Decisão
Elizabeth Hiltunen
			
da Vida
entre Valores/			
				
Crenças/Atos			
							
478
175
10 Princípios
3 Coerência Sofrimento Moral
Lisa Burkhart, PhD, RN;
			
da Vida
entre Valores/		
Beverly Kopala, PhD, RN
				
Crenças/Atos
463
79
10 Princípios
3 Coerência Falta de Adesão		
			
da Vida
entre Valores/
				
Crenças/Atos
468
169
10 Princípios
3 Coerência Religiosidade
Lisa Burkhart, Phd, RN
			
da Vida
entre Valores/ Prejudicada
				
Crenças/Atos
465
171
10 Princípios
3 Coerência Disposição para
Lisa Burkhart, PhD, RN
			
da Vida
entre Valores/ Religiosidade
				
Crenças/
Melhorada
471
170
10 Princípios
3 Coerência Risco de Religiosidade
Lisa Burkhart, PhD, RN
			
da Vida
entre Valores/ Prejudicada
				
Crenças/Atos
474
66
10 Princípios
3 Coerência Sofrimento Espiritual
Roberta Cavendish, RN, PhD
			
da Vida
entre Valores/			
				
Crenças/Atos			
476
67
10 Princípios
3 Coerência Risco de Sofrimento
Roberta Cavendish, RN,
			
da Vida
entre Valores/ Espiritual
PhD
				
Crenças/Atos

Ano da
Revisão

1988 Lisa
Burkhart, PhD,
RN; Beverly
Kopala, PhD, RN
2006

Ano da
Revisão
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Título
Quem enviou
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1986 Mark R.
Hunter, CRNI,
VA-BC, RN
1980

485
4
11 Segurança/ 1 Infecção
Risco de Infecção		
			
Proteção				
							
492
31
11 Segurança/ 2 Lesão Física Desobstrução Ineficaz
Regina M. Maibusch, MS, RN
			
Proteção		
de Vias Aéreas
489
39
11 Segurança/ 2 Lesão Física Risco de Aspiração
Judy Wooldrige, MNEd, RN
			 Proteção
509
206
11 Segurança/ 2 Lesão Física Risco de Sangramento
Sheri Holmes, MSN,
			
Proteção			
APRN, BC
491
48
11 Segurança/ 2 Lesão Física Dentição Prejudicada		
			 Proteção
502
219
11 Segurança/ 2 Lesão Física Risco de Olho Seco
Elem Kocacal Güler; Ismet
			 Proteção			
Eser
505
155
11 Segurança/ 2 Lesão Física Risco de Quedas		
			 Proteção
497
35
11 Segurança/ 2 Lesão Física Risco de Lesão		
			 Proteção
500
45
11 Segurança/ 2 Lesão Física Mucosa Oral Prejudicada		
			 Proteção
498
87
11 Segurança/ 2 Lesão Física Risco de Lesão por
AORN
			
Proteção		
Posicionamento 		
					
Perioperatório		
493
86
11 Segurança/ 2 Lesão Física Risco de Disfunção		
			
Proteção		
Neurovascular Periférica
490
205
11 Segurança/ 2 Lesão Física Risco de Choque
Jennifer Hafner, RN, BSN,
			
Proteção			
PCCN, TNCC
494
46
11 Segurança/ 2 Lesão Física
Integridade da Pele		
			 Proteção		
Prejudicada
1975

1998

2006

1994 Susan
Kleinbeck,
PhD, RN, CNOR
1992
2008

1998

1996

2011

Ano da
Revisão

1982

1978

2000

2010

1998

2008

1988

Ano da
Revisão
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1975

495
47
11 Segurança/ 2 Lesão Física Risco de Integridade da		
			
Proteção		
Pele Prejudicada
511
156
11 Segurança/ 2 Lesão Física Risco de Síndrome da
Kathleen Arthur, RN
			
Proteção		
Morte Súbita do Lactente
512
36
11 Segurança/ 2 Lesão Física Risco de Sufocação		
			 Proteção
507
100
11 Segurança/ 2 Lesão Física Recuperação Cirúrgica		
			 Proteção		
Retardada		
							
499
220
11 Segurança/ 2 Lesão Física Risco de Lesão Térmica
Geralyn Meyer, PhD, RN
			 Proteção
496
44
11 Segurança/ 2 Lesão Física Integridade Tissular		
			 Proteção		
Prejudicada
513
38
11 Segurança/ 2 Lesão Física Risco de Trauma		
			 Proteção
515
213
11 Segurança/ 2 Lesão Física Risco de Trauma Vascular Cristina Arreguy-Senna,
			
Proteção			
PhD, RN; Emilia Campos de
						
Carvalho, PhD, RN
521
138
11 Segurança/ 3 Violência
Risco de Violência		
			
Proteção		
Direcionada a Outros
522
140
11 Segurança/ 3 Violência
Risco de Violência		
			
Proteção		
Direcionada a Si Mesmo
516
151
11 Segurança/ 3 Violência
Automutilação		
			 Proteção
518
139
11 Segurança/ 3 Violência
Risco de Automutilação		
			 Proteção
519
150
11 Segurança/ 3 Violência
Risco de Suicídio 		
			 Proteção
2000

1992

2000

1994

1980

2008

2000

1996

1998

1986
1980

2006

1998 DDC

Ano da
Revisão

1998 Susan
Kleinbeck,
PhD, RN, CNOR
2010

1980

2002

Ano da
Revisão
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2006

523
181
11 Segurança/ 4 Riscos
Contaminação
Laura V. Polk, DNSc, RN;
			
Proteção
Ambientais		
Pauline Green, PhD, RN
527
180
11 Segurança/ 4 Riscos
Risco de
Laura V. Polk, DNSc, RN;
			
Proteção
Ambientais
Contaminação
Pauline Green, PhD, RN
530
37
11 Segurança/ 4 Riscos
Risco de		
			
Proteção
Ambientais l Envenenamento 		
							
							
531
218
11 Segurança/ 5 Processos
Risco de Resposta
Beatriz Cavalcanti Juchem,
			
Proteção
Defensivos
Adversa a Meio de
RN, MSc
					
Contraste com Iodo
535
41
11 Segurança/ 5 Processos
Resposta Alérgica ao
AORN
			
Proteção
Defensivos
Látex		
							
533
217
11 Segurança/ 5 Processos
Risco de Resposta
Judy Carlson, EdD, RN, BCIA
			 Proteção
Defensivos
Alérgica
537
42
11 Segurança/ 5 Processos
Risco de
AORN
			
Proteção
Defensivos
Resposta Alérgica		
					
ao Látex		
540
5
11 Segurança/ 6 TermorRisco de Desequilíbrio		
			
Proteção
regulação
na Temperatura Corporal
538
7
11 Segurança/ 6 TermorHipertermia		
			 Proteção
regulação
539
6
11 Segurança/ 6 TermorHipotermia		
			 Proteção
regulação
541
8
11 Segurança/ 6 TermorTermorregulação		
			 Proteção
regulação
Ineficaz
1986

1986

1986
1988

2000

2006

2006

1998 Susan
Kleinbeck, PhD,
RN, CNOR
2010
1998 Susan
Kleinbeck, PhD,
RN, CNOR
1986

2006

Ano da
Revisão

1980 Laura V.
Polk, DNSc,
RN; Pauline
Green, PhD, RN
2010

2006

Ano da
Revisão
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Ano da
Revisão

546
214
12 Conforto
1 Conforto
Conforto Prejudicado
Mary Killeen, PhD, RN;
2008 DDC
				
Físico		
Kathy Kolcaba, PhD, RN
545
183
12 Conforto
1 Conforto
Disposição para
Margaret Lunney, PhD, RN; 2006
				
Físico
Melhora do Conforto
Roberta Cavendish, RN,
						
PhD; Barbara Kraynyak
						
Luise, RN, EdD; Kathryn
						
Richardson, RN, MS
550
134
12 Conforto
1 Conforto
Náusea		
1998 Hsiao
				
Físico			
Chen Jane
							
Tang, MSN, RN
							
(NDEC)
								
								
								
								
548
132
12 Conforto
1 Conforto
Dor Aguda		
1996
				
Físico
549
133
12 Conforto
1 Conforto
Dor Crônica		
1986
				
Físico
552
53
12 Conforto
3 Conforto
Isolamento Social 		
1982
				
Social
555
113
13 Cresci1
Risco de		
1998
			 mento/DeCrescimento Crescimento
			
senvolvimento		
Desproporcional
556
111
13 Cresci1
Atraso no Crescimento		
1986
			
mento/DeCrescimento e no Desenvolvimento
			 senvolvimento

							
Página Código Domínio
Classes
Título
Quem enviou

1996

2002
Gilmaikon
Roela
Pereira,
MSc, RN
& Lilian
Guardian,
RN

2010

Ano da
Revisão
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NÃO
DESIGNADO
NÃO
DESIGNADO
NÃO
DESIGNADO
NÃO
DESIGNADO

NÃO
DESIGNADO
NÃO
DESIGNADO
NÃO
DESIGNADO
NÃO
DESIGNADO

1998

Risco de Atraso no		
Desenvolvimento

2 Desenvolvimento

557
112
			
			
		
189
			
		 190
			
		 191
			
		 192
			

13 Crescimento/Desenvolvimento
NÃO
DESIGNADO
NÃO
DESIGNADO
NÃO
DESIGNADO
NÃO
DESIGNADO

Ano da
Revisão

							
Página Código Domínio
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Título
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Ano da
Revisão
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Ano da
Revisão

Ano

Tabela 1.2
TAXONOMIA II: DOMÍNIOS, CLASSES E DIAGNÓSTICOS
Domínio 1

Promoção da saúde

Percepção de bem-estar ou de normalidade de funcionamento e estratégias utilizadas para manter o controle
desse bem-estar e a normalidade do funcionamento, bem como para melhorá-los
Classe 1
Percepção da saúde
		
Reconhecimento do funcionamento normal e do bem-estar
Diagnósticos aprovados
00097
Atividade de recreação deficiente
00168
Estilo de vida sedentário
Classe 2
Controle de saúde
		 Identificação, controle, desempenho e integração de atividades para manter a saúde e o
		bem-estar
Diagnósticos aprovados
00215
Saúde da comunidade deficiente
00188
Comportamento de saúde propenso a risco
00099
Manutenção da saúde ineficaz
00186
Disposição para estado de imunização melhorado
00043
Proteção ineficaz
00078
Autocontrole ineficaz da saúde
00162
Disposição para autocontrole da saúde melhorado
00080
Controle familiar ineficaz do regime terapêutico
Domínio 2

Nutrição

Atividades de ingerir, assimilar e usar nutrientes com fins de manter e reparar tecidos e produzir energia
Classe 1
Ingestão
		 Levar alimento e nutrientes para dentro do organismo
Diagnósticos aprovados
00216
Leite materno insuficiente
00107
Padrão ineficaz de alimentação do bebê
00002
Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais
00001
Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais
00003
Risco de nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais
00163
Disposição para nutrição melhorada
00103
Deglutição prejudicada
Classe 2
Digestão
		 As atividades físicas e químicas que convertem alimentos em substâncias adequadas à
		 absorção e assimilação
Diagnósticos aprovados
Nenhum até o momento
Classe 3
Absorção
		
Ato de absorver os nutrientes pelos tecidos do organismo
Diagnósticos aprovados
Nenhum até o momento
Classe 4
Metabolismo
		
Processos químicos e físicos que ocorrem nos organismos vivos e nas células para o
		 desenvolvimento e o uso do protoplasma, a produção de resíduos e energia, com a liberação de
		 energia para todos os processos vitais
Diagnósticos aprovados
00179
Risco de glicemia instável
(continua)
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00194
00230
00178

Icterícia neonatal
Risco de icterícia neonatal
Risco de função hepática prejudicada

Classe 5
Hidratação
		
Ingestão e absorção de líquidos e eletrólitos
Diagnósticos aprovados
00195
Risco de desequilíbrio eletrolítico
00160
Disposição para equilíbrio de líquidos melhorado
00027
Volume de líquidos deficiente
00026
Volume de líquidos excessivo
00028
Risco de volume de líquidos deficiente
00025
Risco de desequilíbrio do volume de líquidos
Domínio 3

Eliminação e troca

Secreção e excreção de produtos residuais do organismo
Classe 1
Função urinária
		 Processo de secreção, reabsorção e excreção de urina
Diagnósticos aprovados
00020
Incontinência urinária funcional
00176
Incontinência urinária por transbordamento
00018
Incontinência urinária reflexa
00017
Incontinência urinária de esforço
00019
Incontinência urinária de urgência
00022
Risco de incontinência urinária de urgência
00016
Eliminação urinária prejudicada
00166
Disposição para eliminação urinária melhorada
00023
Retenção urinária
Classe 2
Função gastrintestinal
		 Processo de absorção e secreção dos subprodutos da digestão
Diagnósticos aprovados
00011
Constipação
00012
Constipação percebida
00015
Risco de Constipação
00013
Diarreia
00196
Motilidade gastrintestinal disfuncional
00197
Risco de Motilidade gastrintestinal disfuncional
00014
Incontinência intestinal
Classe 3
Função integumentar
		 Processo de secreção e excreção pela pele
Diagnósticos aprovados
Nenhum até o momento
Classe 4
Função respiratória
		 Processo de troca de gases e remoção dos subprodutos do metabolismo
Diagnósticos aprovados
00030
Troca de gases prejudicada
(continua)
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TAXONOMIA II: DOMÍNIOS, CLASSES E DIAGNÓSTICOS
Domínio 4

Atividade/repouso

Produção, conservação, gasto ou equilíbrio de recursos energéticos
Classe 1
Sono/repouso
		 Cochilo, repouso, sossego, relaxamento ou inatividade
Diagnósticos aprovados
00095
Insônia
00096
Privação de sono
00165
Disposição para sono melhorado
00198
Padrão de sono prejudicado
Classe 2

Atividade/exercício
Movimento de partes do corpo (mobilidade), realização de tarefas ou desempenho de ações
		 normalmente (embora nem sempre) contra certa resistência
Diagnósticos aprovados
00040
Risco de síndrome do desuso
00091
Mobilidade no leito prejudicada
00085
Mobilidade física prejudicada
00089
Mobilidade com cadeira de rodas prejudicada
00090
Capacidade de transferência prejudicada
00088
Deambulação prejudicada
Classe 3
Equilíbrio de energia
		 Um estado dinâmico de harmonia entre absorção e gasto de recursos
Diagnósticos aprovados
00050
Campo de energia perturbado
00093
Fadiga
00154
Perambulação
Classe 4
Respostas cardiovasculares/pulmonares
		 Mecanismos cardiovasculares que apoiam atividade/repouso
Diagnósticos aprovados
00092
Intolerância à atividade
00094
Risco de intolerância à atividade
00032
Padrão respiratório ineficaz
00029
Débito cardíaco diminuído
00202
Risco de perfusão gastrintestinal ineficaz
00203
Risco de perfusão renal ineficaz
00033
Ventilação espontânea prejudicada
00204
Perfusão tissular periférica ineficaz
00200
Risco de perfusão tissular cardíaca diminuída
00201
Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz
00228
Risco de perfusão tissular periférica ineficaz
00034
Resposta disfuncional ao desmame ventilatório
Classe 5
Autocuidado
		
Capacidade de desempenhar atividades para cuidar do próprio corpo e das funções corporais
Diagnósticos aprovados
00098
Manutenção do lar prejudicada
00182
Disposição para melhora do autocuidado
00108
Déficit no autocuidado para banho
00109
Déficit no autocuidado para vestir-se
00102
Déficit no autocuidado para alimentação
(continua)
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00110
00193
Domínio 5

Déficit no autocuidado para higiene íntima
Autonegligência
Percepção/cognição

Sistema humano de processamento de informações que inclui atenção, orientação, sensações, percepção,
cognição e comunicação
Classe 1
Atenção
		
Disposição mental para perceber ou observar
Diagnósticos aprovados
00123
Negligência unilateral
Classe 2
Orientação
		
Percepção de tempo, local e pessoa
Diagnósticos aprovados
00127
Síndrome da interpretação ambiental prejudicada
Classe 3
Sensação/percepção
		
Recebimento de informações pelos sentidos de tato, paladar, olfato, visão, audição e cinestesia
		 e compreensão dos dados sentidos, resultando em atribuição de nomes, associação e/ou
		 reconhecimento de padrão
Diagnósticos aprovados
Nenhum até o momento
Classe 4
Cognição
		
Uso de memória, aprendizagem, raciocínio, solução de problemas, abstração, julgamento,
		
insight, capacidade intelectual, cálculos e linguagem
Diagnósticos aprovados
00128
Confusão aguda
00129
Confusão crônica
00173
Risco de confusão aguda
00222
Controle de impulsos ineficaz
00126
Conhecimento deficiente
00161
Disposição para conhecimento melhorado
00131
Memória prejudicada
Classe 5

Comunicação
Envio e recebimento de informações verbais e não verbais
Diagnósticos aprovados
00157
Disposição para comunicação melhorada
00051
Comunicação verbal prejudicada
Domínio 6

Autopercepção

Percepção de si mesmo
Classe 1
Autoconceito
		
Percepção(ões) do eu total
Diagnósticos aprovados
00124
Desesperança
00174
Risco de dignidade humana comprometida
00054
Risco de solidão
(continua)
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00121
00225
00167

Distúrbios da identidade pessoal
Risco de distúrbios da identidade pessoal
Disposição para autoconceito melhorado

Classe 2
Autoestima
		 Investigação do próprio valor, capacidade, importância e sucesso
Diagnósticos aprovados
00119
Baixa autoestima crônica
00224
Risco de baixa autoestima crônica
00153
Risco de baixa autoestima situacional
00120
Baixa autoestima situacional
Classe 3
Imagem corporal
		 Imagem mental do próprio corpo
Diagnósticos aprovados
00118
Distúrbio na imagem corporal
Domínio 7

Papéis e relacionamentos

Conexões ou associações positivas e negativas entre pessoas ou grupos de pessoas e os meios pelos quais
essas conexões são demonstradas
Classe 1
Papéis do cuidador
		 Padrões de comportamento socialmente esperados por pessoas que oferecem cuidados e que
		 não são profissionais do atendimento de saúde
Diagnósticos aprovados
00104
Amamentação ineficaz
00105
Amamentação interrompida
00106
Disposição para amamentação melhorada
00061
Tensão do papel de cuidador
00062
Risco de tensão do papel de cuidador
00056
Paternidade ou maternidade prejudicada
00164
Disposição para paternidade ou maternidade melhorada
00057
Risco de paternidade ou maternidade prejudicada
Classe 2
Relações familiares
		 Associações de pessoas biologicamente relacionadas, ou relacionadas por opção
Diagnósticos aprovados
00058
Risco de vínculo prejudicado
00063
Processos familiares disfuncionais
00060
Processos familiares interrompidos
00159
Disposição para processos familiares melhorados
Classe 3
Desempenho do papel
		 Qualidade de funcionamento em padrões de comportamento socialmente esperados
Diagnósticos aprovados
00223
Relacionamento ineficaz
00207
Disposição para relacionamento melhorado
00229
Risco de relacionamento ineficaz
00064
Conflito no desempenho do papel de pai/mãe
00055
Desempenho de papel ineficaz
00052
Interação social prejudicada
(continua)
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Domínio 8

Sexualidade

Identidade sexual, função sexual e reprodução
Classe 1
Identidade sexual
		 Estado de ser de uma pessoa específica em relação à sexualidade e/ou ao gênero
Diagnósticos aprovados
Nenhum até o momento
Classe 2
Função sexual
		 Capacidade ou habilidade de participar de atividades sexuais
Diagnósticos aprovados
00059
Disfunção sexual
00065
Padrão de sexualidade ineficaz
Classe 3
Reprodução
		 Qualquer processo pelo qual os seres humanos são produzidos
Diagnósticos aprovados
00221
Processo de criação de filhos ineficaz
00208
Disposição para processo de criação de filhos melhorado
00227
Risco de processo de criação de filhos ineficaz
00209
Risco de binômio mãe/feto perturbado
Domínio 9

Enfrentamento/tolerância ao estresse

Lutas contra eventos/processos da vida
Classe 1
Respostas pós-trauma
		
Respostas que ocorrem após trauma físico ou psicológico
Diagnósticos aprovados
00141
Síndrome pós-trauma
00145
Risco de síndrome pós-trauma
00142
Síndrome do trauma de estupro
00114
Síndrome do estresse por mudança
00149
Risco de síndrome do estresse por mudança
Classe 2
Respostas de enfrentamento
		 Processo de controlar o estresse ambiental
Diagnósticos aprovados
00199
Planejamento de atividade ineficaz
00226
Risco de planejamento de atividade ineficaz
00146
Ansiedade
00074
Enfrentamento familiar comprometido
00071
Enfrentamento defensivo
00073
Enfrentamento familiar incapacitado
00069
Enfrentamento ineficaz
00077
Enfrentamento comunitário ineficaz
00158
Disposição para enfrentamento melhorado
00076
Disposição para enfrentamento comunitário melhorado
00075
Disposição para enfrentamento familiar melhorado
00147
Ansiedade relacionada à morte
00072
Negação ineficaz
00101
Insuficiência da capacidade do adulto para melhorar
00148
Medo
(continua)
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00136
00135
00172
00187
00125
00152
00210
00212
00211
00137
00177

Pesar
Pesar complicado
Risco de pesar complicado
Disposição para poder melhorado
Sentimento de impotência
Risco de sentimento de impotência
Resiliência individual prejudicada
Disposição para resiliência melhorada
Risco de resiliência comprometida
Tristeza crônica
Sobrecarga de estresse

Classe 3
Estresse neurocomportamental
		 Respostas comportamentais que se refletem na função nervosa e cerebral
Diagnósticos aprovados
00115
Risco de comportamento desorganizado do lactente
00009
Disreflexia autonômica
00010
Risco de disreflexia autonômica
00116
Comportamento desorganizado do lactente
00117
Disposição para melhora da competência comportamental do lactente
00049
Capacidade adaptativa intracraniana diminuída
Domínio 10 Princípios da vida
Princípios que subjazem à conduta, ao pensamento e ao comportamento em relação a atos, costumes ou
instituições, entendidos como verdadeiros ou com valor intrínseco
Classe 1
Valores
		 A identificação e a classificação de modos preferidos de conduta ou estados finais
Diagnósticos aprovados
00185
Disposição para melhora da esperança
Classe 2
Crenças
		 Opiniões, expectativas ou juízos sobre atos, costumes ou instituições entendidos como
		 verdadeiros ou com valor intrínseco
Diagnósticos aprovados
00185
Disposição para melhora da esperança
00068
Disposição para bem-estar espiritual melhorado
Classe 3
Coerência entre valores/crenças/atos
		 A correspondência ou o equilíbrio alcançado entre valores, crenças e atos
Diagnósticos aprovados
00184
Disposição para tomada de decisão melhorada
00083
Conflito de decisão
00175
Sofrimento moral
00079
Falta de adesão (especificar)
00169
Religiosidade prejudicada
00171
Disposição para religiosidade melhorada
00170
Risco de religiosidade prejudicada
00066
Sofrimento espiritual
00067
Risco de sofrimento espiritual
(continua)
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Domínio 11 Segurança/proteção
Estar livre de perigo, lesão física ou dano ao sistema imunológico; conservação contra perdas e proteção da
segurança e da ausência de perigos
Classe 1
Infecção
		
Respostas do hospedeiro após invasão de patógenos
Diagnósticos aprovados
00004
Risco de infecção
Classe 2
Lesão física
		 Dano ou ferimento ao organismo
Diagnósticos aprovados
00031
Desobstrução ineficaz das vias aéreas
00039
Risco de aspiração
00206
Risco de sangramento
00048
Dentição prejudicada
00219
Risco de olho seco
00155
Risco de quedas
00035
Risco de lesão
00045
Mucosa oral prejudicada
00087
Risco de lesão por posicionamento perioperatório
00086
Risco de disfunção neurovascular periférica
00205
Risco de choque
00046
Integridade da pele prejudicada
00047
Risco de integridade da pele prejudicada
00156
Risco de síndrome de morte súbita do lactente
00036
Risco de sufocação
00100
Recuperação cirúrgica retardada
00220
Risco de lesão térmica
00044
Integridade tissular prejudicada
00038
Risco de trauma
00213
Risco de trauma vascular
Classe 3
Violência
		 O alcance de força ou poder excessivo de modo a causar lesão ou abuso
Diagnósticos aprovados
00138
Risco de violência direcionada a outros
00140
Risco de violência direcionada a si mesmo
00151
Automutilação
00139
Risco de automutilação
00150
Risco de suicídio
Classe 4
Riscos ambientais
		
Fontes de perigo no entorno
Diagnósticos aprovados
00181
Contaminação
00180
Risco de contaminação
00037
Risco de envenenamento
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Classe 5
Processos defensivos
		
Processos pelos quais o self protege-se contra o não-self
Diagnósticos aprovados
00218
Risco de resposta adversa a meio de contraste com iodo
00217
Risco de resposta alérgica
00041
Resposta alérgica ao látex
00042
Risco de resposta alérgica ao látex
Classe 6
Termorregulação
		 Processo fisiológico de regulação de calor e energia no corpo para protegê-lo
Diagnósticos aprovados
00005
Risco de desequilíbrio na temperatura corporal
00007
Hipertermia
00006
Hipotermia
00008
Termorregulação ineficaz
Domínio 12 Conforto
Sensação de bem-estar ou tranquilidade mental, física ou social
Classe 1
Conforto físico
		 Sensação de bem-estar ou tranquilidade e/ou estar livre da dor
Diagnósticos aprovados
00214
Conforto prejudicado
00183
Disposição para melhora do conforto
00134
Náusea
00132
Dor aguda
00133
Dor crônica
Classe 2
Conforto ambiental
		 Sensação de bem-estar ou tranquilidade no/com o próprio ambiente
Diagnóstico aprovado
00214
Conforto prejudicado
Classe 3
Conforto social
		 Sensação de bem-estar ou tranquilidade com a situação social
Diagnósticos aprovados
00214
Conforto prejudicado
00053
Isolamento social
00183
Disposição para melhora do conforto
Domínio 13 Crescimento/desenvolvimento
Aumentos adequados à idade nas dimensões físicas, amadurecimento de sistemas de órgãos e/ou progresso
ao longo dos marcos do desenvolvimento
Classe 1
Crescimento
		 Aumentos nas dimensões físicas ou no amadurecimento dos sistemas de órgãos
Diagnósticos aprovados
00113
Risco de crescimento desproporcional
00111
Atraso no crescimento e no desenvolvimento
(continua)

80

Diagnósticos de enfermagem da NANDA

Tabela 1.2 (continuação)
TAXONOMIA II: DOMÍNIOS, CLASSES E DIAGNÓSTICOS
Classe 2
Desenvolvimento
		
Progressão ou regressão na sequência de marcos de vida reconhecidos
Diagnósticos aprovados
00112
Risco de atraso no desenvolvimento
00111
Atraso no crescimento e no desenvolvimento
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Intolerância à atividade
Risco de intolerância à atividade
Risco de síndrome do desuso
Risco de quedas
Fadiga
Mobilidade no leito prejudicada
Mobilidade física prejudicada
Mobilidade com cadeira de rodas prejudicada
Estilo de vida sedentário
Capacidade de transferência prejudicada
Deambulação prejudicada
Perambulação
Conforto prejudicado
Disposição para melhora do conforto
Campo de energia perturbado
Náusea
Dor aguda
Dor crônica

Disposição para processo de criação de filhos melhorado
Risco de atraso no desenvolvimento
Atraso no crescimento e no desenvolvimento
Risco de crescimento desproporcional
Comportamento desorganizado do lactente
Disposição para melhora da competência comportamental do lactente
Risco de comportamento desorganizado do lactente
Leite materno insuficiente
Padrão ineficaz de alimentação do lactente
Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais
Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais

I. Funcional
Atividade/
Atividade física, inclusive
Inclui diagnósticos, resultados e
Exercício
conservação e gasto de energia
intervenções para promover as			
necessidades básicas			
			
			
			
			
			
			
			
			

Conforto
Sensação de bem-estar
		
emocional, físico e espiritual
		
e relativa liberdade
		
de sofrimento
			
			
			
Crescimento e Marcos de crescimento e
desenvoldesenvolvimento físicos,
vimento
emocionais e sociais
			
			
			
			

Nutrição
Processos relacionados a ingesta,
		
assimilação e uso de nutrientes
			
			

(continua)
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Disposição para melhora do autocuidado
Déficit no autocuidado para banho
Déficit no autocuidado para vestir-se
Déficit no autocuidado para alimentação
Déficit no autocuidado para higiene íntima
Autonegligência
Disfunção sexual
Padrão de sexualidade ineficaz

Autocuidado
Capacidade para realizar atividades
		
básicas e instrumentais da vida
		diária
			
			
			

Sexualidade
		

Insônia
Disposição para sono melhorado
Privação de sono
Padrão de sono prejudicado
Sofrimento moral
Religiosidade prejudicada
Disposição para religiosidade melhorada
Risco de religiosidade prejudicada
Sofrimento espiritual
Disposição para bem-estar espiritual melhorado
Risco de sofrimento espiritual
Débito cardíaco diminuído
Perfusão tissular periférica ineficaz
Risco de perfusão tissular periférica ineficaz
Risco de choque

Sono/Repouso Quantidade e qualidade dos
		
padrões de sono, repouso e
		relaxamento
			

Valores/
Ideias, metas, percepções, crenças
Crenças
espirituais e outras que influenciam
		
escolhas ou decisões
			
		
		
			

II. Fisiológico
Função
Mecanismos cardíacos usados
Inclui diagnósticos, resultados
Cardíaca
para manter a perfusão tissular
e intervenções para promover 			
a saúde biofísica excelente			

(continua)

Disposição para nutrição melhorada
Risco de nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais
Deglutição prejudicada

			
			
			

Manutenção ou modificação dos
padrões e identidade sexual
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Eliminação
Processos relativos à secreção e
		
excreção de dejetos do organismo
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Líquidos e
Regulação de líquidos/eletrólitos
Eletrólitos
e equilíbrio ácido-básico
			
			
			
			

		Diagnósticos,
Domínios
Classes
resultados e intervenções

Risco de sangramento
Risco de desequilíbrio eletrolítico
Disposição para equilíbrio de líquidos melhorado
Volume de líquidos deficiente
Volume de líquidos excessivo
Risco de volume de líquidos deficiente

Perfusão tissular ineficaz
Risco de perfusão tissular cardíaca diminuída
Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz
Risco de perfusão gastrintestinal ineficaz
Risco de perfusão renal ineficaz
Constipação
Constipação percebida
Risco de constipação
Diarreia
Incontinência intestinal
Incontinência urinária funcional
Incontinência urinária por transbordamento
Incontinência urinária reflexa
Incontinência urinária de esforço
Incontinência urinária de urgência
Rico de incontinência urinária de urgência
Icterícia neonatal
Risco de icterícia neonatal
Motilidade gastrintestinal disfuncional
Risco de motilidade gastrintestinal disfuncional
Eliminação urinária prejudicada
Retenção urinária
Disposição para eliminação urinária melhorada
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Risco de resposta adversa a meio de contraste com iodo

Função
Efeitos (terapêuticos e adversos)
Farmacológica de medicações ou drogas e outros
		
produtos farmacologicamente
		ativos

Risco de resposta alérgica
Resposta alérgica ao látex
Risco de resposta alérgica ao látex
Risco de glicemia instável
Risco de desequilíbrio na temperatura corporal
Hipertermia
Hipotermia
Risco de infecção
Risco de função hepática prejudicada
Proteção ineficaz
Termorregulação ineficaz

Planejamento de atividade ineficaz
Risco de planejamento de atividade ineficaz
Disreflexia autonômica
Risco de disreflexia autonômica
Confusão aguda
Confusão crônica
Risco de confusão crônica
Síndrome da interpretação ambiental prejudicada
Controle de impulsos ineficaz
Capacidade adaptativa intracraniana diminuída
Memória prejudicada
Negligência unilateral

Neurocognição Mecanismos relacionados ao
		
funcionamento do sistema
		
nervoso e neurocognitivo,
		
incluindo memória,
		
pensamento e julgamento
			
			
			
			
			
			
			

Regulação
Temperatura corporal e endócrina
Física
e respostas do sistema imune
		
para regular os processos
		
celulares
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Processo de criação de filhos ineficaz
Risco de processo de criação de filhos ineficaz

Reprodução
		

Percepção sensorial perturbada

Sensação/
Recepção e interpretação de
Percepção
informação por meio dos sentidos,
		
incluindo visão, audição, tato,
		
paladar e olfato
		
Integridade
Proteção da pele e mucosas para
Tissular
favorecer a secreção, a excreção
		
e a cicatrização
			
			
			
		
III. Psicossocial
ComporAções que promovem, mantêm
Inclui diagnósticos, resultados
tamento
e restauram a saúde
e intervenções para promover 			
saúde mental e emocional 			
e funcionamento social 			
excelentes			
			
			

Comportamento de saúde propenso a risco
Manutenção ineficaz da saúde
Comportamentos de busca da saúde
Não adesão
Autocontrole ineficaz da saúde
Disposição para autocontrole da saúde melhorado
Autonegligência
Controle familiar ineficaz do regime terapêutico

Dentição prejudicada
Risco de olho seco
Mucosa oral prejudicada
Integridade da pele prejudicada
Risco de integridade da pele prejudicada
Integridade tissular prejudicada

Desobstrução ineficaz de vias aéreas
Risco de aspiração
Padrão respiratório ineficaz
Troca de gases prejudicada
Ventilação espontânea prejudicada
Risco de sufocação
Resposta disfuncional ao desmame ventilatório

Função
Ventilação adequada para manter
Respiratória
os gases arteriais sanguíneos
		
dentro dos limites normais
			
			
			
			

Processos relacionados ao
nascimento e à procriação humana
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Comunicação
Receber, interpretar e expressar
		
mensagens faladas, escritas
		
e não verbais
			
Enfrentamento Ajustes ou adaptações a
		
eventos estressantes
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

		Diagnósticos,
Domínios
Classes
resultados e intervenções

Conflito de decisão
Enfrentamento ineficaz
Enfrentamento comunitário ineficaz
Disposição para enfrentamento comunitário melhorado
Disposição para enfrentamento melhorado
Disposição para poder melhorado
Enfrentamento defensivo
Enfrentamento familiar comprometido
Enfrentamento familiar incapacitado
Disposição para enfrentamento familiar melhorado
Negação ineficaz
Insuficiência na capacidade do adulto para melhorar
Pesar
Pesar complicado
Risco de pesar complicado
Síndrome pós-trauma
Risco de síndrome pós-trauma
Síndrome do trauma de estupro
Síndrome do estresse por mudança
Risco de síndrome do estresse por mudança
Risco de resiliência comprometida
Disposição para resiliência melhorada
Resiliência individual prejudicada
Risco de violência direcionada a outros
Automutilação
Risco de automutilação
Risco de suicídio
Sobrecarga de estresse

Disposição para comunicação melhorada
Comunicação verbal prejudicada
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Ansiedade
Ansiedade relacionada à morte
Medo
Disposição para melhora da esperança
Desesperança
Tristeza crônica
Conhecimento deficiente
Disposição para conhecimento melhorado

Emocional
Estado mental ou sentimento que
		
pode influenciar as percepções
		
do mundo
			
			
			

Conhecimento Compreensão e habilidade para
		
aplicar informações de modo a
		
promover, manter ou restaurar
		
a saúde
		
Papéis/
Manutenção e/ou modificação
Relacionados comportamentos sociais
mentos
esperados e da conexão
		
emocional com os outros
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Risco de vínculo prejudicado
Amamentação eficaz
Amamentação ineficaz
Amamentação interrompida
Tensão do papel de cuidador
Risco de tensão do papel de cuidador
Processos familiares disfuncionais
Processos familiares interrompidos
Disposição para processos familiares melhorados
Risco de binômio mãe/feto perturbado
Conflito no desempenho do papel de pai/mãe
Paternidade ou maternidade prejudicada
Disposição para paternidade ou maternidade melhorada
Risco de paternidade ou maternidade prejudicada
Disposição para relacionamento melhorado
Risco de relacionamento ineficaz
Desempenho do papel ineficaz
Interação social prejudicada
Isolamento social
Risco de violência direcionada a outros
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Distúrbio na imagem corporal
Risco de dignidade humana comprometida
Risco de solidão
Distúrbio da identidade pessoal
Baixa autoestima crônica
Risco de baixa autoestima crônica
Baixa autoestima situacional
Risco de baixa autoestima situacional
Risco de distúrbios da identidade pessoal
Disposição para autoconceito melhorado
Disposição para poder melhorado
Impotência
Risco de impotência
Saúde da comunidade deficiente

Autopercepção Percepção do próprio corpo e da
		
identidade pessoal
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

IV. Ambiental
Sistema de
Estruturas e processos sociais,
Inclui diagnósticos, resultados e
cuidado de
políticos e econômicos para o
intervenções para promover e
saúde
oferecimento de serviços de
proteger a saúde e a segurança 		
saúde a indivíduos ou
ambientais de indivíduos, 		
comunidades com características
sistemas e comunidades
comuns
Populações
Agregados de indivíduos ou
		
comunidades com
		
características comuns
			
			
			
Controle
Prevenção de ameaças
de riscos
identificáveis à saúde
		
		
		

1

A taxonomia mostrada nas colunas 1–3 é de domínio público e pode ser livremente utilizada, sem permissão. Essa taxonomia ou uma modificação dela não pode ter direitos na
posse de pessoa, grupo ou organização; todo uso da taxonomia deve reconhecer a fonte.
Taxonomy de: Dochterman, J., & Jones, D. (eds) (2003) Unifying nursing languages: The harmonization of NANDA, NIC, and NOC. Washington, DC: American Nurses Publishing.

Contaminação
Risco de contaminação
Manutenção do lar prejudicada
Disposição para imunização melhorada
Risco de lesão
Risco de lesão pelo posicionamento perioperatório
Risco de envenenamento
Risco de síndrome da morte súbita do lactente
Risco de lesão térmica
Risco de trauma
Risco de trauma vascular

Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I

		Diagnósticos,
Domínios
Classes
resultados e intervenções

TAXONOMIA NNN DE PRÁTICA DA ENFERMAGEM: LOCALIZAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM1

Tabela 1.3 (continuação)

1
A Taxonomia II da NANDA
International 2012-2014
T. Heather Herdman, Gunn von Krogh

História do desenvolvimento da Taxonomia II
A história do desenvolvimento da Taxonomia I e II pode ser encontrada, de forma
detalhada, na página na internet da NANDA-I (www.nanda.org). Trazemos aqui um
breve resumo da Taxonomia II, a estrutura da NANDA-I atualmente em uso. Em
1994, o Comitê de Taxonomia da NANDA-I submeteu a apreciação da Mesa Diretora
da NANDA a metodologia Q-sort, que utilizava quatro potências taxonômicas com
diferentes potenciais. Nenhuma se mostrou totalmente satisfatória, embora a estrutura dos Padrões Funcionais de Saúde de Gordon (1998) tenha sido entendida como
a mais apropriada. Com a permissão de Gordon, o Comitê de Taxonomia modificou
essa estrutura para criar um quinto arcabouço estrutural.
Um dos domínios da estrutura de Padrão Funcional de Saúde foi dividido em
dois para diminuir a quantidade de classes e diagnósticos ali localizados. Foi adicionado um domínio separado para crescimento e desenvolvimento, já que a estrutura
original não o apresentava. Vários outros domínios foram renomeados para refletir
melhor o conteúdo dos diagnósticos em cada um. A estrutura taxonômica final ficou
bastante diferente da original de Gordon, mas as mudanças reduziram erros decorrentes de classificações incorretas e redundâncias à quase zero, estado muito mais
desejável numa estrutura taxonômica. Essa nova estrutura foi apresentada aos membros da NANDA, e por eles aceita, em abril de 1998, na décima terceira conferência
em St. Louis, Missouri (EUA).
Foram desenvolvidas definições para todos os domínios e classes na estrutura. A
definição de cada diagnóstico foi, então, comparada à da classe e do domínio em que
foi colocado. Foram feitas revisões e mudanças na localização dos diagnósticos para
assegurar a melhor combinação entre domínio, classe e diagnóstico.
Em janeiro de 2003, o Comitê de Taxonomia fez mais aperfeiçoamentos na
terminologia da Taxonomia II. Além disso, incrementando seu foco internacional, os
eixos nessa taxonomia foram revisados e comparados ao Reference Terminology Model
for a Nursing Diagnosis da International Standards Organization (ISO).
Como ocorre com toda a taxonomia em expansão, o trabalho continua, com a
NANDA-I desenvolvendo mais termos que representem os conhecimentos de enfer-

magem. Em 2007, o Comitê de Taxonomia começou uma revisão da atual estrutura
taxonômica, sob a liderança de seu presidente, Gunn von Krogh. Foram apresentadas
preocupações sobre a estrutura taxonômica atual, na conferência da NANDA-I, em
Miami (2008), publicadas no periódico da NANDA-I (von Krogh, 2008). Foi apresentado um esboço de uma nova taxonomia, baseada nos conhecimentos e na ontologia,
na 2010 Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomia Y Diagnósticos de Enfermeria (AENTDE), no Congresso Internacional da NANDA-I, em Madri, Espanha, em
2010. Foi formado um grupo de trabalho da taxonomia para melhor desenvolver o
esboço e estabelecer regras de revisão ontológica dos diagnósticos de enfermagem.
Foi apresentado um trabalho de revisão desse esboço, no 2011 NANDA-I Latin American Symposium (São Paulo, Brasil). Ainda estava em curso o aperfeiçoamento dessas
mudanças propostas, até a data de publicação deste texto, de modo que a Taxonomia
II será mantida ao longo do ciclo de vida desta edição.
Para a edição 2012-2014 da taxonomia, os diagnósticos de enfermagem e os
materiais de apoio aprovados pelo Diagnosis Development Committee (DDC) foram
disponibilizados à votação dos membros, na página da NANDA-I, na internet. Isso
marca a segunda liberação deste texto, em que esse método de aprovação foi empregado para a expansão e a revisão contínuas da taxonomia II. O Comitê de Taxonomia localizou diagnósticos na Taxonomia II da NANDA-I, na Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) e na Classificação dos Diagnósticos de Enfermagem
(NOC) da NANDA-I, na Prática de Enfermagem combinada NNN da Taxonomia, após
aprovação dos diagnósticos de enfermagem pelo DDC, pelos membros da NANDA-I
e pela Mesa Diretora.

Estrutura da Taxonomia II
Os profissionais preocupam-se, basicamente, com os diagnósticos na taxonomia e
podem achar que não precisam utilizar a estrutura taxonômica em si. Todavia, familiarizar-se com a forma como um diagnóstico é estruturado será útil ao profissional
que quer encontrar informações com rapidez, além dos que desejam enviar novos
diagnósticos à apreciação. Trazemos aqui uma explicação rápida de como a taxonomia é nomeada.
Uma taxonomia é definida como uma “Classificação: uma classificação especialmente ordenada de plantas e animais, conforme suas supostas relações naturais”;
a palavra deriva-se da raiz taxon – “o nome aplicado a um grupo taxonômico, num
sistema formal de nomenclatura” (Merriam-Webster, 2009). Podemos adaptar a definição para uma taxonomia de diagnósticos de enfermagem; de forma específica,
preocupamo-nos com a classificação ordenada dos focos diagnósticos que interessam
a enfermagem, de acordo com suas supostas relações naturais. A Taxonomia II tem
três níveis: domínios, classes e diagnósticos de enfermagem. A Figura 1.1 mostra a
organização dos domínios e das classes na Taxonomia II; a Tabela I.1, na Introdução,
mostra a Taxonomia II, com 13 domínios, 47 classes e números dos diagnósticos. Um
domínio é “uma esfera de conhecimentos, influências e questionamento”; uma classe
é “um grupo, conjunto ou tipo que partilha atributos comuns” (Merriam-Webster,
2009).
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Domínios e classes da Taxonomia II.

FIGURA 1.1

Definições e classificação – 2012-2014

93

Metabolismo

Hidratação

Classe 5

Digestão

Controle
da saúde

Classe 2

Classe 4

Ingestão

Percepção
da saúde

Classe 1

Absorção

Nutrição

Domínio

Classe 3

2

1

Promoção
da saúde

Sensação/
percepção

Cognição

Equilíbrio
de energia

Respostas
cardiovasculares/
pulmonares

Função inte
gumentar

Função res
piratória

Comunicação

Orientação

Atividade/
exercício

Função gastrintestinal

Autocuidado

Atenção

Sono/
repouso

Função
urinária

5
Percepção/
cognição

4
Atividade/
repouso

3
Eliminação
e troca

6

Imagem
corporal

Autoestima

Autoconceito

Autoper
cepção

Domínios e classes da Taxonomia II.

FIGURA 1.1 (continuação)
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A estrutura codificada da Taxonomia II é um todo com 32 registros (ou se a
base de dados do usuário utiliza outra notação, a estrutura codificada tem códigos
com cinco dígitos). Essa estrutura traz estabilidade, ou possibilita o crescimento e o
desenvolvimento da estrutura de classificação, evitando a necessidade de mudança
nos códigos, quando da adição de novos diagnósticos, aperfeiçoamentos e revisões.
O Comitê de Informática designa códigos novos a diagnósticos recém enviados à
apreciação, aprovados pelo DDC que receberam votos e obtiveram sucesso de parte
dos membros da NANDA-I e da Mesa Diretora.
A Taxonomia II possui uma estrutura de codificação que atende às recomendações da National Library of Medicine (NLM) no que diz respeito aos códigos de
termos de cuidados de saúde. A NLM recomenda que os códigos não contenham
informações sobre o conceito classificado, como ocorreu com a estrutura de códigos
da Taxonomia I, que incluía informações sobre a localização e o nível do diagnóstico.
A Taxonomia II da NANDA-I é uma linguagem de enfermagem reconhecida que
atende aos critérios estabelecidos pelo Committee for Nursing Practice Information
Infrastructure of the American Nurses Association (ANA) (Lundberg, Warren, Brokel,
Bulechek, Butcher, Dochterman, Johnson, et al., 2008). Os benefícios de uma linguagem de enfermagem reconhecida indica que o sistema de classificação é aceito como
uma prática de apoio à enfermagem, porque proporciona terminologia de utilidade
clínica. O reconhecimento da ANA facilita a inclusão da NANDA-I nos critérios da
ANA Nursing Information and Data Set Evaluation Center para sistemas de informações clínicas (nursingworld.org/nidsec/index.htm) e no Unified Medical Language
System, da NLM (www.nlm.nih.gov/research/umls/umlsmain.html). Os diagnósticos da NANDA-I foram modelados no Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical
Terms (SNOMED CT), que foi aceito como uma terminologia padronizada para o
US Department of Health and Human Services, a US Consolidated Health Information
Initiative e o United Kingdom’s National Health Service. Um mapa dessa tentativa de
modelagem está disponível no SNOMED International (www.snomed.org). O SNOMED CT “oferece uma forma consistente de indexar, armazenar, recuperar e agregar
dados clínicos em especialidades e locais de atendimento” (Lundberg et al., 2008).
Os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I estão localizados no SNOMED CT, sob a
hierarquia mais superior de “achados clínicos,” que inclui diagnósticos, transtornos,
doenças necessariamente anormais, observações clínicas, sinais e sintomas. Os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I também estão em conformidade com o modelo
de terminologia ISO para um diagnóstico de enfermagem (Fig. 1.2).
Finalmente, a taxonomia está registrada no Health Level Seven International
(www.HL7.org), um padrão informatizado de cuidados de saúde, como uma terminologia a ser usada para identificar os diagnósticos de enfermagem em mensagens
eletrônicas entre sistemas de informação clínica.

Um sistema multiaxial de construção de conceitos diagnósticos
Os diagnósticos da NANDA-I são conceitos construídos por meio de um sistema multiaxial. É um sistema que consiste em eixos, nos quais os componentes são combinaDefinições e classificação – 2012-2014
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FIGURA 1.2

O modelo de referência de terminologia ISO para um diagnóstico de enfermagem.

dos para tornar os diagnósticos, substancialmente, iguais na forma, coerentes com
o modelo ISO.
A NANDA-I não apoia a construção randômica de conceitos diagnósticos que
ocorreria, simplesmente, combinando termos de um eixo com outro de modo a criar
um título diagnóstico que represente julgamentos baseados na coleta de dados de
um paciente. Áreas de problemas clínicos dos focos diagnósticos, identificadas, e que
não têm um título da NANDA-I, devem ser descritas com cuidado em documentos,
assegurando a exatidão da interpretação do julgamento clínico de outros profissionais da enfermagem. Criar um diagnóstico para ser usado em documentos clínicos,
combinando-se termos de eixos diferentes, sem desenvolver a definição e outras partes que compõem um diagnóstico (características definidoras, fatores relacionados
ou fatores de risco), de uma maneira baseada em evidências, nega a finalidade de
uma linguagem padronizada como um método para, realmente, representar, informar e direcionar o julgamento e a prática clínicos. Trata-se de uma grande preocupação relativa à segurança do paciente, uma vez que a falta de conhecimentos
inerentes, em partes que compõem diagnósticos, impossibilita a garantia da exatidão do diagnóstico. Termos de enfermagem, criados de forma arbitrária, no local de
atendimento, resultam em interpretações erradas do problema clínico/área de foco
e, posteriormente, levam ao estabelecimento de resultados e intervenções inadequados. Também impossibilitam a pesquisa precisa da incidência dos diagnósticos de
enfermagem, ou a realização de estudos de resultados ou intervenções relativos aos
diagnósticos, uma vez que, sem partes bem definidas dos diagnósticos (definições,
características definidoras e fatores relacionados ou fatores de risco) fica impossível
saber se o conceito estudado representa, sem dúvidas, os mesmos fenômenos. Assim, ao abordar a construção de conceitos diagnósticos neste capítulo, pretende-se
informar aos profissionais como os conceitos diagnósticos são desenvolvidos, bem
como oferecer clareza aos que desenvolvem diagnósticos para serem analisados para
inclusão na Taxonomia da NANDA-I. Essa informação não deve ser interpretada como
sugestão de que a NANDA-I apoia a criação de títulos diagnósticos por profissionais,
nos locais em que os cuidados são oferecidos.
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Um eixo, na taxonomia II da NANDA-I, é definido, de forma operacional, como
uma dimensão da resposta humana considerada no processo diagnóstico. Há sete
eixos. O Modelo de um Diagnóstico de Enfermagem da NANDA-I mostra esses eixos
todos e suas relações mútuas (Fig. 1.3). O ordenamento e alguns dos títulos e definições foram mudados, após a edição 2005-2006 deste livro, para que acompanhem o
International Standards Reference Model for a Nursing Diagnosis.
n
n
n
n
n
n
n

Eixo 1: foco diagnóstico
Eixo 2: sujeito do diagnóstico (indivíduo, família, grupo ou comunidade)
Eixo 3: julgamento (p. ex., prejudicado, ineficaz, etc.)
Eixo 4: localização (p. ex., vesical, auditivo, cerebral)
Eixo 5: idade (p. ex., bebê, criança, adulto, etc.)
Eixo 6: tempo (crônico, agudo, intermitente)
Eixo 7: situação do diagnóstico (real, de risco, de promoção da saúde)

Os eixos estão representados nos títulos dos diagnósticos de enfermagem por
meio de seus valores. Em alguns casos, recebem nomes explícitos, por exemplo, Enfrentamento Comunitário Ineficaz e Enfrentamento Familiar Comprometido, em que o
sujeito do diagnóstico (no primeiro caso, “comunidade”, e no segundo, “família”) é
citado, usando-se dois valores, “comunidade” e “família”, retirados do Eixo 2 (sujeito
do diagnóstico). “Ineficaz” e “comprometido” são dois valores contidos no Eixo 3
(julgamento).
Em certos casos, o eixo está implícito, como em Intolerância à Atividade, em
que o sujeito do diagnóstico (Eixo 2) é sempre o indivíduo. Em outros casos, um
eixo pode não ser pertinente a determinado diagnóstico, não participando, então, do
título. Por exemplo, o eixo tempo pode não ser relevante a todos os diagnósticos. No
caso de diagnósticos sem identificação explícita do sujeito, pode ser útil lembrar que
a NANDA-I define “paciente” como “um indivíduo, família, grupo ou comunidade.”
O Eixo 1 (o foco do diagnóstico) e o Eixo 3 (julgamento) são componentes
essenciais de um diagnóstico de enfermagem. Em determinados casos, entretanto,

Foco do
diagnóstico
(Eixo 1)

Julgamento (Eixo 3)
Situação do
diagnóstico
(Eixo 7)

Localização
(Eixo 4)

Tempo
(Eixo 6)

Sujeito do diagnóstico
(Eixo 2)
Idade
(Eixo 5)

FIGURA 1.3

O modelo de diagnóstico de enfermagem da NANDA I.
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o foco contém o julgamento (p. ex., Náusea); nesses casos, o julgamento não está
separado, de forma explícita, no título do diagnóstico. O Eixo 2 (sujeito do diagnóstico) também é fundamental, embora, como descrito anteriormente, possa estar
implícito e, assim, não ser parte do título. O DDC exige esses eixos para o envio
para análise do diagnóstico; os demais podem ser usados sempre que relevantes
para a clareza.

Definições dos eixos
Eixo 1: o foco do diagnóstico
O foco do diagnóstico é o elemento principal, ou a parte fundamental e essencial, a
raiz do conceito diagnóstico. Descreve a “resposta humana” que é o elemento central
do diagnóstico.
O foco do diagnóstico pode consistir em um ou mais substantivos. Quando
usado mais de um (p. ex., Intolerância à Atividade) cada um deles contribui para um
sentido único ao foco do diagnóstico, como se os dois fossem um só substantivo; o
sentido do termo combinado, no entanto, é diferente de cada um, quando tomado
em separado. Com frequência, um adjetivo (p. ex., Espiritual) pode ser usado com
um substantivo (p. ex., Sofrimento) para denotar o foco do diagnóstico Sofrimento
Espiritual.
Há casos em que o foco do diagnóstico e o conceito diagnóstico são um só item,
como em Náusea. Isso se dá quando o diagnóstico de enfermagem é enunciado em
seu nível mais útil, do ponto de vista clínico, e a separação do foco nada acrescenta
ao nível significativo de abstração. Pode ser muito difícil determinar, com exatidão,
o que deve ser entendido como o foco do diagnóstico. Por exemplo, o uso dos diagnósticos Incontinência Intestinal e Incontinência Urinária de Esforço levanta a dúvida:
o foco do diagnóstico é apenas incontinência, ou são dois os focos – incontinência
intestinal e incontinência urinária? Nesse caso, incontinência é o foco, e os termos de
localização (Eixo 4) intestinal e urinária dão mais clareza quanto ao foco. Incontinência, porém, em si e por si só, é um termo de julgamento, capaz de ser usado sozinho;
torna-se, assim, o foco do diagnóstico, independente do local.
Há situações em que a retirada da localização (Eixo 4) do foco do diagnóstico
evitaria que o diagnóstico fizesse sentido à prática da enfermagem. Por exemplo, se
observarmos o foco do diagnóstico Risco de Temperatura Corporal Desequilibrada, o
foco do diagnóstico é a temperatura corporal, ou, simplesmente, a temperatura? Ou,
analisando o diagnóstico Distúrbios da Identidade Pessoal, o foco do diagnóstico é a
identidade ou a identidade pessoal?
Decidir o que constitui a essência do foco do diagnóstico baseia-se naquilo que
ajuda a identificar a implicação à prática da enfermagem e se o termo indica ou não
uma resposta humana. Temperatura pode querer dizer temperatura ambiental, que
não é uma resposta humana – daí a importância de identificar temperatura corporal
como o conceito do diagnóstico. Da mesma forma, identidade pode ser apenas gênero, cor dos olhos, altura ou idade – mais uma vez, essas são características, mas
não são respostas humanas; identidade pessoal, no entanto, indica a autopercepção
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que alguém possui e é uma resposta humana. Em alguns casos, o foco pode parecer
similar; na verdade, porém, é bastante diferente: violência e violência direcionada a si
mesmo são duas respostas humanas diferentes e, assim, devem ser identificados em
separado, em termos de focos diagnósticos na Taxonomia II.
Os focos dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I são os seguintes:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Amamentação
Ansiedade
Ansiedade relacionada à morte
Aspiração
Atividade de recreação
Autoconceito
Autocontrole da saúde
Autocuidado
Autoestima
Automutilação
Autonegligência
Bem-estar espiritual
Binômio materno-fetal
Campo de energia
Capacidade adaptativa intracraniana
Capacidade de transferência
Choque
Comportamento
Comportamento de saúde
Comunicação
Comunicação verbal
Conflito de decisão
Conflito de papel
Conforto
Confusão
Conhecimento
Constipação
Contaminação
Controle de impulso
Controle do regime terapêutico
Crescimento
Crescimento e desenvolvimento
Deambulação
Débito Cardíaco
Deglutição
Dentição
Desempenho de papel
Desenvolvimento

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Desequilíbrio eletrolítico
Desesperança
Desobstrução de vias aéreas
Diarreia
Dignidade humana
Disfunção neurovascular
periférica
Disfunção sexual
Disreflexia autonômica
Dor
Eliminação urinária
Enfrentamento
Envenenamento
Equilíbrio de líquidos
Esperança
Estado de imunização
Estilo de vida
Estresse
Fadiga
Falta de adesão
Função hepática
Hipertermia
Hipotermia
Icterícia
Identidade pessoal
Imagem corporal
Incontinência
Infecção
Insônia
Insuficiência na capacidade para
melhorar
Integridade da pele
Integridade tissular
Interação social
Intolerância à atividade
Isolamento social
Leite materno
Lesão
Definições e classificação – 2012-2014
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n
n
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Lesão por posicionamento
perioperatório
Lesão térmica
Manutenção da saúde
Manutenção do lar
Medo
Memória
Mobilidade
Motilidade gastrintestinal
Mucosa oral
Náusea
Negação
Negligência unilateral
Nível de glicose do sangue
Nutrição
Olho seco
Padrão de alimentação
Padrão de sexualidade
Padrão de sono
Padrão respiratório
Paternidade/Maternidade
Perambulação
Perfusão gastrintestinal
Perfusão renal
Perfusão tissular
Pesar
Planejamento de atividade
Poder
Processo de criação de filhos
Processos familiares
Proteção
Quedas
Recuperação cirúrgica
Relacionamento
Religiosidade

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Resiliência
Resposta adversa a meio de
contraste com iodo
Resposta alérgica
Resposta ao desmame ventilatório
Retenção urinária
Sangramento
Saúde
Sentimento de impotência
Síndrome da interpretação ambiental
Síndrome da morte súbita do lactente
Síndrome do desuso
Síndrome do estresse por mudança
Síndrome do trauma de estupro
Síndrome pós-trauma
Sofrimento espiritual
Sofrimento moral
Solidão
Sono
Sufocação
Suicídio
Temperatura corporal
Tensão do papel de cuidador
Termorregulação
Tomada de decisão
Trauma
Trauma vascular
Tristeza
Troca de gases
Ventilação espontânea
Vínculo
Violência direcionada a outros
Violência direcionada a si mesmo
Volume de líquidos

Eixo 2: o sujeito do diagnóstico
O sujeito do diagnóstico é definido como a(s) pessoa(s) para quem é determinado
um diagnóstico de enfermagem. Os valores no Eixo 2 são indivíduo, família, grupo e
comunidade, representando a definição de “paciente”da NANDA-I.
n
n

Indivíduo: um único ser humano, separado dos outros; uma pessoa.
Família: duas ou mais pessoas que têm relações contínuas ou permanentes,
que percebem obrigações recíprocas, têm sentidos comuns e compartilham
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n
n

determinadas obrigações com outras pessoas; com relações de sangue e/ou por
opção.
Grupo: conjunto de pessoas com características compartilhadas.
Comunidade: grupo de pessoas que moram em um mesmo lugar, sob um mesmo
governo. Os exemplos incluem bairros e cidades.

Quando o sujeito do diagnóstico não é enunciado com clareza, passa a ser o
indivíduo, automaticamente. No entanto, é bastante adequado considerar esses diagnósticos em relação aos demais sujeitos do diagnóstico também. O diagnóstico Pesar
pode ser aplicado a um indivíduo ou uma família que perdeu um ente querido. Pode,
ainda, ser adequado a uma comunidade que passou por um grande desastre ou a
perda de um líder importante, uma devastação causada por desastres naturais, ou
mesmo a perda de uma estrutura simbólica na comunidade (uma escola, uma estrutura religiosa, um prédio histórico, etc.).

Eixo 3: julgamento
Um julgamento é um descritor ou modificador que limita ou especifica o sentido do
foco do diagnóstico. Este, junto do julgamento do enfermeiro a seu respeito, compõe
o diagnóstico. Os valores no Eixo 3 são:
Valor
Complicado
Comprometido
Diminuído
Defensivo
Deficiente
Atrasado
Incapacitado
Desorganizado
Desproporcional
Perturbado
Disfuncional
Eficaz
Melhorado
Excessivo
Falha
Desequilibrado
Prejudicado
Ineficaz
Insuficiente
Interrompido
Baixo
Organizado

Definição
Envolvido de forma complicada, complexo
Danificado, vulnerável
Menor (tamanho, quantidade ou grau)
Usado para defesa ou proteção, ou com essa pretensão
Insuficiente, inadequado
Retardado, lento ou adiado
Limitado, em desvantagem
Não organizado ou controlado de modo adequado
Grande ou pequeno demais em comparação com a norma
Agitado, interrompido, com interferência
Que não funciona normalmente
Que produz o efeito pretendido ou desejado
Com mais qualidade, valor ou alcance
Além do necessário ou desejado
Interrupção do funcionamento ou do desempenho adequado
Desproporcional ou fora de equilíbrio
Danificado, enfraquecido
Que não produz o efeito pretendido ou desejado
Quantidade ou qualidade incapaz de satisfazer a uma
necessidade ou exigência
Que teve a continuidade quebrada
Aquém da norma
Adequadamente integrado ou controlado
Definições e classificação – 2012-2014
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Percebido
Disposição para
Risco de
Situacional

Observado por meio dos sentidos
Num estado propício para uma atividade ou situação
Perigo, probabilidade ou vulnerabilidade aumentada
Relativo a uma dada circunstância

Eixo 4: localização
A localização descreve as partes/regiões do corpo e/ou as funções relacionadas –

todos os tecidos, órgãos, locais ou estruturas anatômicas. Os valores no Eixo 4 incluem:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Auditivo
Cardíaco
Cardiopulmonar
Cerebral
Cinestésico
Corporal
Dentário
Gastrintestinal
Gustativo
Hepático
Intestinal
Intracraniano
Mamário
Mucosas

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Neurovascular
Olfativo
Oral
Pele
Periférico
Renal
Tátil
Tissular
Urinário
Vascular
Vascular/Periférico
Verbal
Vesical
Visual

Eixo 5: idade
Refere-se à idade da pessoa que é o sujeito do diagnóstico (Eixo 2). Os valores no
Eixo 5 incluem:
n
n
n
n

Feto
Neonato (0-28 dias)
Lactente (até 12 meses)
Criança que começa a andar (1-3)

n
n
n
n
n

Pré-escolar (3-6)
Escolar (6-12)
Adolescente (12-19)
Adulto (19-65)
Idoso

Eixo 6: tempo
O tempo descreve a duração do conceito diagnóstico (Eixo 1). Os valores no Eixo 6
incluem:
n
n
n
n

agudo: duração de menos de 6 meses
crônico: duração de mais de 6 meses
intermitente: que interrompe ou começa novamente, a intervalos; periódico; cíclico
contínuo: sem interrupção; que se mantém sem parar
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Eixo 7: situação do diagnóstico
Refere-se à realidade ou à potencialidade do problema/síndrome, ou à categoria
do diagnóstico como um diagnóstico de promoção da saúde. Os valores no Eixo 7
incluem:
n
n

n
n

n

Real: existe de fato ou realmente, existente no tempo atual.
Promoção da Saúde: comportamento motivado pelo desejo de aumentar o bemestar e concretizar o potencial de saúde humana (Pender, Murdaugh e Parsons,
2006).
Risco: vulnerabilidade, em especial, como consequência da exposição a fatores
que aumentam a chance de lesão ou perda.
Síndrome: julgamento clínico que descreve um conjunto específico de
diagnósticos de enfermagem que ocorrem juntos, sendo mais bem tratados em
conjunto e por meio de intervenções similares.
Bem-estar: a NANDA-I não define mais uma categoria de diagnósticos como
“de bem-estar.” Ficou determinado na reunião da NANDA-I Think Tank (2009)
que essa área de preocupação já fora abrangida pela categoria de diagnósticos
de promoção da saúde. Esse tipo de diagnóstico e definição foi eliminado da
Taxonomia da NANDA International, e todos os diagnósticos de bem-estar foram
convertidos a diagnósticos de promoção da saúde.

Construção de um conceito diagnóstico de enfermagem
Um diagnóstico de enfermagem é construído por meio de combinação de valores do
Eixo 1 (foco do diagnóstico), do Eixo 2 (sujeito do diagnóstico) e do Eixo 3 (julgamento), quando necessário, com acréscimo de valores dos demais eixos para clareza
relevante. Assim, começa-se pelo foco do diagnóstico (Eixo 1) e é adicionado o julgamento a respeito (Eixo 3). Deve ser lembrado que esses dois eixos são, algumas vezes,
combinados em um único conceito diagnóstico, como em Fadiga. Em seguida, é especificado o sujeito do diagnóstico (Eixo 2). Se for um “indivíduo”, não há necessidade de
explicitá-lo (Fig. 1.4). Podem ser usados, depois, os demais eixos, quando apropriados,
adicionando detalhes. As figuras 1.5 e 1.6 apresentam outros exemplos, utilizando
diagnósticos de risco (Fig. 1.5) e diagnósticos de “disposição para melhorado” (Fig. 1.6).
Ver, por favor, o Capítulo 8, O Processo de Desenvolvimento de um Diagnóstico de
Enfermagem Aprovado pela NANDA-I, que traz uma explicação detalhada do processo
de envio de um diagnóstico para apreciação, no caso de diagnósticos novos e revisados. Recomenda-se também que você revise as diretrizes de envio para apreciação
na página da NANDA-I (www.nanda.org), uma vez que estas novas diretrizes estarão
nessa página da organização.

A taxonomia NNN de prática da enfermagem
A Taxonomia II da NANDA-I surgiu em Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação 2001-2002. Foi nessa época que a NANDA-I começou a negociar
Definições e classificação – 2012-2014
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Ineficaz (Eixo 3)

Enfrentamento
(Eixo 1)

Real
(Eixo 7)

N/A
(Eixo 6)

N/A
(Eixo 4)
(Indivíduo) (Eixo 2)
N/A
(Eixo 5)

FIGURA 1.4

Modelo de diagnóstico de enfermagem da NANDA-I: Enfrentamento ineficaz (Indivíduo).

uma aliança com o Centro de Classificação da Escola de Enfermagem da Universidade de Iowa, na cidade de Iowa (EUA). Como parte dessa aliança, foi cogitada a possibilidade de desenvolvimento de uma estrutura taxonômica comum. A finalidade era
estabelecer relações claras entre as três classificações – diagnósticos de enfermagem,
intervenções de enfermagem e resultados de enfermagem –, facilitando o elo entre
os três sistemas. As possibilidades foram debatidas entre os membros da Mesa Diretora da NANDA-I e as lideranças do Centro de Classificação.
A Dra. Dorothy Jones, representando a NANDA, e a Dra. Joanne McCloskey,
representando o Centro de Classificação, elaboraram uma proposta convocando uma
conferência. A proposta teve apoio financeiro da NLM e um encontro de três dias
ocorreu em agosto de 2001, no Starved Rock Conference Center, em Utica, Illinois
onde estiveram presentes vinte e quatro especialistas em desenvolvimento, teste e

Comportamento
(Eixo 1)

Desorganizado (Eixo 3)
Risco de
(Eixo 7)

N/A
(Eixo 6)

N/A
(Eixo 4)
Do lactente (Eixo 2)

FIGURA 1.5

Modelo de diagnóstico de enfermagem da NANDA-I: Risco de comportamento desorganizado do lactente.
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Melhorado (Eixo 3)

Enfrentamento
(Eixo 1)

Disposição
para (Eixo 7)

N/A
(Eixo 6)

N/A
(Eixo 4)
Familiar (Eixo 2)
N/A
(Eixo 5)

FIGURA 1.6

Modelo de diagnóstico de enfermagem da NANDA-I: Disposição para enfrentamento familiar melhorado.

aperfeiçoamento de linguagens padronizadas de enfermagem. A meta foi desenvolver uma estrutura taxonômica comum para a prática da enfermagem, incluindo a
NANDA (diagnósticos de enfermagem), a NIC (intervenções de enfermagem) e a
NOC (resultados de enfermagem), com possibilidade de incluir outras linguagens.
Um relato detalhado da conferência, bem como história e desenvolvimento, pode ser
encontrado em Unifying Nursing Languages: The Harmonization of NANDA, NIC, and
NOC (Dochterman and Jones, 2003).
O Comitê de Taxonomia da NANDA-I reuniu-se em janeiro de 2003 para colocar os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I Nursing Diagnoses: Definitions and
Classifications 2003 – 2004 na Taxonomia NNN de Prática da Enfermagem. Esse
comitê estabeleceu regras que regulamentam a localização dos diagnósticos de enfermagem:
1. A definição do diagnóstico de enfermagem, as características definidoras ou os
fatores de risco orientam a localização do diagnóstico de enfermagem.
2. Quando um diagnóstico de enfermagem conecta dois ou mais domínios, o
Comitê de Taxonomia revisa a sua definição, características definidoras, fatores
relacionados ou de risco e coloca-o no domínio mais consistente, do ponto de
vista clínico, com essas informações.
3. Ao revisar a definição, as características definidoras ou os fatores de risco de um
diagnóstico de enfermagem, se ele for clinicamente consistente com dois ou mais
domínios, o diagnóstico é colocado onde o enfermeiro em atuação mais esperar
encontrá-lo.
4. Diagnósticos do tipo “Risco de” ou “disposição para melhorado” são colocados no
mesmo domínio e classe do diagnóstico de enfermagem real, se houver um.
A Tabela 1.2, na Introdução, mostra a localização dos 217 diagnósticos de enfermagem em uso, aprovados pela NANDA-I, na Taxonomia NNN para a Prática da
Enfermagem.
Definições e classificação – 2012-2014
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Desenvolvimento futuro da taxonomia da NANDA-I
Uma taxonomia e uma estrutura multiaxial de desenvolvimento de diagnósticos de
enfermagem possibilitam aos profissionais a identificação de lacunas na taxonomia,
oportunizando a elaboração de novos diagnósticos clinicamente úteis. Se você elaborar um novo diagnóstico útil a sua prática, por favor, envie-o à NANDA-I, para que
outros possam usufruir da descoberta. As diretrizes para envio e análise estão no Capítulo 8, O Processo de Desenvolvimento de um Diagnóstico de Enfermagem Aprovado
pela NANDA-I. Formulários e informações de envio podem ser encontrados no site da
NANDA-I (www.nanda.org). O DDC terá satisfação em ajudá-lo a preparar o envio.
Se precisar de ajuda e/ou tiver perguntas, contatar o presidente do DDC, por meio
da página da NANDA-I.
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Nesta parte do livro, apresentamos capítulos escritos tendo três públicos em mente.
Os capítulos tratam das necessidades dos estudantes, dos enfermeiros clínicos e dos
educadores de enfermagem. A página na internet com textos de acompanhamento
traz materiais para apresentação que suplementam as informações oferecidas em
cada capítulo.

Capítulo 2
Coleta de dados, julgamento clínico e diagnósticos
de enfermagem: como determinar diagnósticos precisos
Margaret Lunney
Neste capítulo, a Dra. Lunney aborda a importância das competências no julgamento
clínico e no raciocínio diagnóstico, bem como a necessidade de envolvimento na
prática da reflexão. É feita a conexão crítica entre um levantamento holístico de
enfermagem e a exatidão diagnóstica do enfermeiro, ao mesmo tempo em que é salientada a necessidade de trabalhar com pacientes e suas famílias durante o processo
de enfermagem. Utilizando a estrutura de coleta de dados de Padrões Funcionais de
Saúde (Gordon, 2010), Lunney conduz os estudantes, os profissionais da enfermagem e os educadores por um estudo de caso que focaliza a coleta de dados, a geração
de hipóteses, a exatidão diagnóstica e a validação. Há recursos de estudo disponíveis
para complementar o capítulo, inclusive materiais para apresentação e um vídeo que
mostra um cenário real de um paciente com um enfermeiro utilizando a estrutura de
coleta de dados dos Padrões Funcionais de Saúde para determinar o diagnóstico do
paciente. O vídeo, com comentários na íntegra de especialista em raciocínio crítico,
é um recurso maravilhoso para utilização com os alunos, ao mesmo tempo em que
aprendem a fazer coletas focalizadas para identificar diagnósticos de enfermagem
em seus pacientes.

Capítulo 3
Diagnósticos de enfermagem em educação
Barbara Krainovich-Miller, Fritz Frauenfelder, Maria Müller-Staub
Escrito, basicamente, para educadores em enfermagem, as autoras tomaram como
ponto de partida o Capítulo 2 e trazem várias estratégias de ensino para uma aprendizagem bem-sucedida do processo de enfermagem e, de forma específica, do raciocínio diagnóstico e do julgamento clínico na enfermagem. A importância da priorização dos diagnósticos é discutida, da mesma forma que a conexão com resultados do
paciente sensíveis à enfermagem e as intervenções de enfermagem. Há recursos de
estudo que complementam o capítulo.
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Capítulo 4
O valor dos diagnósticos de enfermagem
nos registros eletrônicos de saúde
Jane M. Brokel, Kay C. Avant, Matthias Odenbreit
Este capítulo aborda as várias formas de integrar as representações dos julgamentos
clínicos de enfermagem aos registros eletrônicos de saúde. São descritas estratégias
para alunos em cursos de graduação e pós-graduação, educadores e especialistas
clínicos em informática na enfermagem. São debatidas as realidades da variação
das soluções existentes no comércio, além dos métodos para garantir a inclusão de
conteúdos de enfermagem nos registros/prontuários. Há recursos de estudo para
complementar o capítulo.

Capítulo 5
Diagnósticos de enfermagem e pesquisa
Margaret Lunney, Maria Müller-Staub
As autoras discutem a necessidade de manter as pesquisas para o aperfeiçoamento
da base de evidências da Taxonomia dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I. As pesquisas em questão incluem análises de conceitos, validação de conteúdos,
estudos relacionados a construtos, a critérios e de validação consensual. Além disso,
são revisados estudos que estabelecem a sensibilidade, a especificidade e o valor
preditivo dos indicadores clínicos em populações específicas, estudos de acurácia dos
diagnósticos dos enfermeiros e estudos de implementação. Há recursos de estudo
para complementar o capítulo.

Capítulo 6
Julgamento clínico e diagnósticos de enfermagem
na administração de enfermagem
T. Heather Herdman, Marcelo Chanes
Os autores abordam as implicações do uso de dados, derivados de terminologias
padronizadas de enfermagem, na tomada de decisões administrativas no âmbito da
enfermagem. Com o refinamento do foco na segurança do paciente – e o papel do
enfermeiro como líder na área – os autores defendem que administradores de enfermagem precisam entender a importância do uso e da implementação corretas da
linguagem da enfermagem que representa o julgamento clínico dos enfermeiros em
atuação. Informações que possam ter origem em dados que sejam parte das classificações da NANDA, NIC e NOC são debatidas à luz da necessidade de justificar os salários dos enfermeiros e em apoio a modelos de cuidado de enfermagem. A necessidade de executivos e administradores de enfermagem que apoiem a implementação,
a utilização e a avaliação do atendimento e da prática da enfermagem é, também,
debatida. Há recursos de estudo que complementam o capítulo.
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Capítulo 7
Classificações de enfermagem: critérios e avaliação
Matthias Odenbreit, Maria Müller Staub, Jane M. Brokel, Kay C. Avant, Gail Keenan
A explosão de registros eletrônicos de saúde nos locais de prática clínica em todo
o mundo traz uma variedade de desafios aos enfermeiros em atuação. Fundamental entre tais desafios é a necessidade de garantir a disponibilidade de sistemas de
classificação de enfermagem que apoiem a documentação segura e no local de atendimento e de julgamentos clínicos baseados em evidências. Os autores revisam, de
forma crítica, vários esquemas de classificação e fazem o mesmo com a literatura,
de modo a trazer alguns pontos importantes de decisão aos que se veem diante do
desafio de determinar que terminologias de classificação de enfermagem atendem
melhor à necessidade dos enfermeiros que oferecem atendimento clínico. Comumente, quem precisa tomar decisões não tem conhecimentos significativos dos prós e
contras das várias classificações, e podem dar atenção a apenas um ou dois critérios
ao selecionar. Uma ampla gama de critérios, apoiados na literatura de enfermagem,
é discutida, e os sistemas são revisados criticamente, mediante uso de uma matriz de
classificação, baseada na literatura.
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2
Coleta de dados, julgamento
clínico e diagnósticos de enfermagem:
como determinar diagnósticos precisos
Margaret Lunney

O processo de enfermagem descreve como os enfermeiros organizam o atendimento
de indivíduos, famílias, grupos e comunidades. Esse processo vem sendo amplamente aceito pelos enfermeiros, desde 1967 (Yura e Walsh, 1967). No começo, o processo de enfermagem foi descrito como tendo quatro componentes: coleta de dados,
planejamento, implementação e avaliação. Logo após, porém, lideranças em enfermagem reconheceram que o sentido dos dados coletados na investigação deveria ser
identificado antes de os enfermeiros poderem planejar, e as intervenções poderem
ocorrer. Hoje, o processo de enfermagem é descrito como um processo dinâmico,
com cinco partes: coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação (American Nurses Association, 2010; Doenges e Moorhouse, 2008; Wilkinson,
2007).
Os enfermeiros identificam o sentido dos dados coletados por meio de julgamento clínico. Esse julgamento é definido como “uma interpretação ou conclusão sobre as necessidades, as preocupações ou os problemas de saúde do paciente, e/ou a
decisão de agir (ou não), usar ou modificar abordagens padronizadas, ou improvisar
novas abordagens entendidas como apropriadas, por meio da resposta do paciente”
(Tanner, 2006, p. 204). Continuamente, os enfermeiros usam o julgamento clínico
para dar sentido aos dados coletados como a base ao oferecimento de intervenções
de enfermagem para o alcance de resultados positivos de saúde.
Em todas as situações em que os pacientes são auxiliados a ficar saudáveis,
os enfermeiros devem interpretar dados coletados, porque todos os seres humanos,
enfermeiros inclusive, têm capacidades limitadas quanto à memória de curto prazo
e de trabalho (Jarrold e Towse, 2006). A memória de curto prazo é a “capacidade de
armazenar ou manter informações durante determinado período” (p. 39). A memória de trabalho é a “capacidade de manter informações na mente, ao mesmo tempo
em que são manipuladas e integradas outras informações a serviço de uma meta
cognitiva” (p. 39). Metas cognitivas em enfermagem incluem a determinação de uma
resposta do paciente a um problema de saúde, ou das intervenções que serão mais

úteis. Um exemplo simples para mostrar a rapidez e facilidade com que uma pessoa
consegue, mentalmente, ir da coleta de dados à interpretação de dados é interpretar
se um indivíduo é do sexo masculino ou feminino. Essa interpretação baseia-se em
mais de 20 bits de dados, por exemplo, estilo de cabelo e de vestimenta, linguagem
corporal, estrutura facial, nome e voz. Não nos lembramos dos bits de dados; lembramo-nos apenas da interpretação – homem ou mulher.
Quando um enfermeiro decide ajudar um paciente a ir da cama para a cadeira,
essa operação baseia-se numa interpretação de dados que indica que o paciente quer
sair da cama, ou precisa disso, e necessita assistência para ir de um local a outro.
Alguns dados que o enfermeiro pode utilizar para essa interpretação incluem o fato
de o paciente estar no primeiro dia de pós-operatório de uma cirurgia abdominal,
o paciente ter relatado dor e informado sentir-se instável. Os diagnósticos de enfermagem são interpretações científicas de dados levantados, usados para orientar o
planejamento, a implementação e a avaliação dos enfermeiros. Por exemplo, mentalmente, esses profissionais substituem dados como cor azulada da pele, grande esforço respiratório e ortopneia por interpretações dos dados, como Padrão Respiratório
Ineficaz.
Apenas seis anos após Yura e Walsh descreverem o processo de enfermagem,
em 1967, duas enfermeiras de St. Louis, Missouri (EUA) – Mary Ann Lavin e Kristine
Gebbie – organizaram a primeira conferência, a que foram convidados 100 enfermeiros dos Estados Unidos e Canadá, para identificar as interpretações dos dados que
representavam os fenômenos causadores de preocupação aos enfermeiros (Gebbie,
1998). Essa foi a primeira conferência sobre diagnósticos de enfermagem, na qual
foram identificados e definidos 80 diagnósticos de enfermagem. Desde então, a lista
de diagnósticos aprovados de enfermagem vem crescendo e sendo aperfeiçoada por
meio de reuniões regulares e do trabalho dos membros da associação de diagnósticos
de enfermagem que patrocina este livro, hoje conhecida como NANDA International
(NANDA-I). Este capítulo descreve os enfermeiros como diagnosticadores, identifica
as competências necessárias ao processo de enfermagem, as qualidades pessoais de
tolerância à ambiguidade e à prática da reflexão e a relação entre coleta de dados
e diagnósticos precisos de enfermagem. Há um estudo de caso que exemplifica a
aplicação da coleta de dados e do julgamento clínico que levam à exatidão dos diagnósticos de enfermagem.

Enfermeiros são diagnosticadores
Com o uso do termo “diagnóstico de enfermagem”, ficou claro que os enfermeiros
diagnosticam. Antes disso, o julgamento clínico utilizado na prática para decidir o
foco do atendimento de enfermagem era invisível ou não era mencionado, ou denominado. Atualmente, nas instituições de atendimento de saúde em que os enfermeiros não utilizam diagnósticos de enfermagem, ou fazem uso deles sem preocupação
com a precisão, a invisibilidade de seu papel como diagnosticadores ainda pode existir. Com o início dessa classificação formal dos diagnósticos de enfermagem, foi amplamente aceito que enfermeiros são diagnosticadores, que precisam usar o processo
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diagnóstico e o trabalho, em parceria com as pessoas por eles atendidas, para a identificação dos melhores diagnósticos a fim de orientar o atendimento de enfermagem.
O processo diagnóstico na enfermagem é diferente do da medicina, uma vez
que, numa maioria de situações, a pessoa ou as pessoas que constituem o foco do
atendimento de enfermagem devem estar envolvidas, de forma íntima, como parceiras dos enfermeiros na coleta de dados e no processo diagnóstico. O motivo é que
o foco do atendimento de enfermagem é a pessoa como um todo, ou seu alcance
do bem-estar e da autorrealização. Experiências e respostas do indivíduo a problemas de saúde e processos de vida têm significados especiais para ele, significados
esses identificados com a ajuda dos enfermeiros (Hobbs, 2009; Stefancyk, 2009).
Pressupõe-se, ainda, que os enfermeiros não deixam as pessoas saudáveis com seus
diagnósticos e intervenções; são as próprias pessoas que ficam saudáveis com seus
comportamentos. Assim, para que sejam obtidas mudanças positivas nos comportamentos que influenciam a saúde, indivíduos e enfermeiros identificam, juntos, os
diagnósticos mais exatos, com potencial para orientar o atendimento de enfermagem, para que sejam alcançados resultados positivos de saúde. As intervenções de
enfermagem para os diagnósticos das respostas humanas oferecem meios adicionais,
além do tratamento dos problemas médicos, a partir dos quais a saúde das pessoas
pode ser promovida, protegida e recuperada.
O foco de enfermagem é a “saúde” de “seres humanos”, duas das preocupações
científicas mais complexas, por exemplo, que a química e a astronomia. Fenômenos relacionados à saúde, como sono, conforto ou nutrição, são complexos, porque envolvem
experiências humanas. Jamais podemos saber com certeza o que estão vivenciando os
outros indivíduos, mas a meta da enfermagem permanece a identificação das experiências ou respostas das pessoas para oferecer-lhes apoio. Com as respostas individuais,
há ainda uma imensa sobreposição de indicadores para os diagnósticos e vários fatores
contextuais, como a cultura, capaz de modificar a perspectiva do “que constitui o diagnóstico?”. Muitos estudos constataram que as interpretações dos casos clínicos têm o
potencial de serem menos precisas do que aquilo que os dados indicam (Lunney, 2008).
Tendo os diagnósticos de enfermagem como fundamento do atendimento,
os enfermeiros precisam desenvolver competências para diagnosticar, para que se
tornem bons diagnosticadores. Estes são pessoas que interpretam dados em seus
campos de especialização para oferecerem os serviços necessários. Por exemplo, um
mecânico de carros deve ser capaz de diagnosticar por que um carro não dá partida
para poder consertá-lo. Um dos principais elementos nas interpretações dos dados
é o fato de elas estarem sujeitas a erro. Um bom diagnosticador deve se preocupar
com a existência de riscos à exatidão das interpretações. Tornar-se um enfermeiro
diagnosticador exige, assim, o desenvolvimento de habilidades e características profissionais e pessoais.
Duas propostas formam a base para o desenvolvimento de competências diagnósticas:
n

O diagnóstico na enfermagem exige competências nos domínios intelectual,
interpessoal e técnico.
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n

O diagnóstico em enfermagem requer o desenvolvimento de elementos pessoais
fortes de tolerância à ambiguidade e uso da prática da reflexão.

Competências intelectuais, interpessoais e técnicas
Competências intelectuais
As competências intelectuais são tratadas em primeiro lugar, porque se trata de um
aspecto invisível da enfermagem, muito importante para que alguém se torne diagnosticador. As habilidades intelectuais incluem o conhecimento de diagnósticos de
enfermagem e os processos mentais para uso dos conhecimentos. Os enfermeiros
têm de obter conhecimentos dos diagnósticos, de suas definições e características
definidoras, em especial, do que é comum às populações com que trabalham, das
intervenções para o tratamento dos diagnósticos e dos processos diagnósticos empregados para a interpretação dos dados do paciente. Esse é um conhecimento muito
grande e complicado, de modo que os enfermeiros não devem esperar memorizar o
conhecimento existente; precisam, sim, saber como ter acesso às informações de que
necessitam, e os recursos para obterem tal conhecimento devem estar disponíveis,
sempre que necessários.
Além de conhecimentos, a capacidade de pensar é outro aspecto importante
do domínio intelectual. Mesmo que, tradicionalmente, os processos de pensamento
não tenham recebido ênfase na enfermagem, são fundamentais para a utilização dos
diagnósticos de enfermagem. Habilidades cognitivas de análise, raciocínio lógico e
aplicação de padrões são somente três dos processos de pensamento necessários
para um diagnóstico preciso em enfermagem (Scheffer e Rubenfeld, 2000; Tanner,
2006). Essas habilidades são desenvolvidas, por exemplo, por meio de discussões
de como os dados devem ser agrupados a fim de gerarem diagnósticos exatos, da
relação dos agrupamentos de dados com os diagnósticos e de comparações dos dados existentes com os dados esperados, com base em achados de pesquisas. Esses
achados na ciência cognitiva e na enfermagem mostram que adultos com os mesmos
níveis de educação e experiência variam quanto a habilidades de raciocínio (Jarrold
e Towse, 2006; Lunney, 1992; Sternberg, 1997; Willingham, 2007).
Achados de pesquisas oriundos da ciência cognitiva e de outras disciplinas também mostram que os processos de pensamento podem ser melhorados (Sternberg,
1997; Willingham, 2007). Pesquisas em enfermagem indicam que habilidades de
raciocínio crítico variam muito e que o raciocínio crítico e o julgamento clínico podem ser aperfeiçoados com educação e esforço (Tanner, 2006). Consegue-se isso com
energia, concentração e suporte. Para tanto, alunos e enfermeiros precisam pensar
sobre sua forma de pensamento, o que é conhecido como metacognição (Kuiper e
Pesut, 2004. Consegue-se isso pela utilização de conceitos de raciocínio relevantes à
prática da enfermagem. Um estudo Delphi de especialistas em enfermagem na área
do raciocínio crítico (Scheffer e Rubenfeld, 2010; Scheffer e Rubenfeld, 2000) gerou
sete habilidades cognitivas e 10 hábitos mentais entendidos como altamente relevantes à prática da enfermagem. Esses 17 conceitos de raciocínio devem ser empregados
pelos enfermeiros para que reflitam sobre sua forma de pensar. Em qualquer situação
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de enfermagem, é provável que duas ou mais habilidades cognitivas estejam sendo
usadas. Os hábitos mentais oferecem apoio às habilidades cognitivas. As combinações dessas habilidades de raciocínio crítico, necessárias às situações de clínica são,
possivelmente, únicas, de modo que cabe aos enfermeiros o cultivo de todos esses
processos de raciocínio crítico, e não apenas o foco em alguns (Lunney, 2010).
Capacidades de raciocínio crítico são essenciais para o alcance de interpretações precisas dos dados do paciente e a escolha apropriada das intervenções e dos
resultados. Assim, desenvolver habilidades de raciocínio de alto nível é prioridade
essencial. Para tanto, enfermeiros e estudantes de enfermagem podem:
n
n
n
n

usar processos de pensamento, mais do que apenas receber conhecimentos de
outras pessoas;
aprender e pensar sobre os conceitos, e não apenas memorizar conhecimento;
buscar apoio em outras pessoas, como professores, outros enfermeiros e
pacientes, para que validem os processos de pensamento;
desenvolver confiança na capacidade de raciocinar.

Competências interpessoais
Os diagnósticos de enfermagem são mais bem utilizados por enfermeiros com habilidades muito desenvolvidas de comunicação interpessoal. Elas são necessárias para
que os pacientes possam confiar suficientemente nos enfermeiros a ponto de contar-lhes suas respostas aos problemas de saúde e aos processos de vida. A confiança é
intensificada por meio de uma capacidade madura de comunicação com os outros.
Cabe aos enfermeiros pressupor que não conhecem as outras pessoas (Munhall,
1993). A única forma de outras pessoas serem conhecidas é a partir de processos
interpessoais, especialmente, saber ouvir. Enfermeiros que pressupõem conhecer os
pacientes sem os escutar não conseguirão exatidão diagnóstica. O melhor uso dos
diagnósticos de enfermagem reside na parceria com os pacientes, as famílias, os grupos e as comunidades. O livro de Lunney e colaboradores (2009) traz vários exemplos de estudo de caso, com trabalho em parceria com pacientes e familiares. Para
o trabalho em parceria, é necessário que os enfermeiros conversem com as pessoas
com respeito e interesse, que escutem de verdade, respeitem suas opiniões e pontos
de vista e saibam validar as percepções com os pacientes e as famílias. Aprender
essas habilidades é um desafio; os aspectos interpessoais da enfermagem precisam
integrar a aprendizagem do uso dos diagnósticos de enfermagem.

Competências técnicas
Outra competência fundamental é a habilidade técnica de realizar uma coleta de dados de enfermagem. Conseguir dados válidos e confiáveis é a espinha dorsal do uso
dos diagnósticos de enfermagem; cabe aos enfermeiros, assim, o desenvolvimento
da capacidade de obter histórias completas e focalizadas de saúde e realizar o exame
físico. Essa habilidade técnica é aprendida em cursos sobre o assunto e bibliografia
especializada que contemple a coleta de dados na estrutura da enfermagem. Por
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exemplo, o diagnóstico e o tratamento da dor exigem conhecimentos avançados de
coleta de dados, inclusive formas de investigar os tipos e os locais da dor, fatores que
a tornam pior ou melhor, etc. O mesmo é válido para muitos conceitos diagnósticos,
como Distúrbio na imagem corporal.
A coleta de dados é uma investigação de “enfermagem”, quando obtém dados
necessários ao atendimento de enfermagem. Os dados coletados, gerados por uma
revisão dos sistemas biológicos, feita para produzir diagnósticos médicos, são insuficientes para originar os dados necessários aos diagnósticos de enfermagem. Assim,
outras estruturas de investigação, como os Padrões Funcionais de Saúde (Gordon,
2007), estão sendo usadas em sistemas de saúde em que é dada importância à exatidão dos diagnósticos feitos pelos enfermeiros. O arcabouço teórico dos Padrões Funcionais de Saúde é utilizado no exemplo do estudo de caso, no final do capítulo, para
demonstrar como gerar diagnósticos de enfermagem a partir de dados coletados.

Pontos positivos pessoais: tolerância
à ambiguidade e prática reflexiva
Os pontos positivos pessoais de tolerância à ambiguidade e prática reflexiva precisam
ser aperfeiçoados, porque as decisões são muito complexas na enfermagem, e o uso
do julgamento clínico deve ser um processo contínuo de aprendizagem. Toda decisão tomada por um enfermeiro tem relação com o contexto da situação e a natureza
específica da pessoa, família, grupo ou comunidade com que se está trabalhando. Com
a experiência, os enfermeiros familiarizam-se com vários tipos de situações contextuais capazes de influenciar, positivamente, as competências diagnósticas. Tolerância à
ambiguidade e prática reflexiva permitem que os enfermeiros incorporem essas experiências contextualizadas ao aperfeiçoamento da evolução profissional, de novato a
profissional experiente (Benner, 1984; Benner, Tanner e Chelsea, 1996, 2009).

Tolerância à ambiguidade
A tolerância à ambiguidade é necessária porque existem muitos fatores que influenciam as situações clínicas, como políticas da organização, descrição do trabalho do
enfermeiro, o alcance da prática do enfermeiro ou os padrões de atendimento nessa
prática e a disponibilidade de recursos. A tolerância à ambiguidade permite que os
enfermeiros analisem a ampla gama de fatores que influem no processo diagnóstico
e consigam focalizar os diagnósticos mais exatos para um atendimento qualificado a
indivíduos, famílias e comunidades.
Além disso, as pessoas atendidas pelos enfermeiros são muito complicadas e
diferentes, especialmente quando o foco é a resposta ou a experiência individual, e
não a doença por si só. Assim, há essa expectativa de ambiguidade, e os enfermeiros
precisam se ajustar a ela. Em estudos sobre a incerteza, o medo de uma avaliação negativa dos outros é identificado como uma causa de aversão à ambiguidade (Trautmann, Vieider e Wakker, 2008). Lideranças e professores de enfermagem podem
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ajudar os estudantes e os enfermeiros a melhorar a tolerância à ambiguidade, reduzindo o medo de avaliações negativas, lembrando que a ambiguidade é a realidade
do enfermeiro e sendo modelos desse tipo de tolerância.

Prática da reflexão
A prática da reflexão é um processo de reexame de sentimentos e comportamentos em relação a eventos clínicos para o planejamento de eventos futuros (Beam,
O’Brien e Neal, 2010). A prática da reflexão é pré-requisito para a autoavaliação;
para consegui-la, devemos, até certo ponto, nos expor, com fraquezas e erros. Essa
prática apoia o desenvolvimento ou o crescimento contínuo no julgamento clínico,
com a crença de nos beneficiarmos da reflexão sobre nosso comportamento, o que
inclui o raciocínio diagnóstico (Tanner, 2006).

Coleta de dados e diagnóstico de enfermagem
As coletas de dados de enfermagem em todos os níveis de análise – indivíduos, famílias e comunidades – consistem em dados subjetivos da pessoa ou pessoas e dados
objetivos, obtidos por meio de exames diagnósticos e outras fontes. As investigações
individuais consistem na história de saúde (dados subjetivos) e no exame físico (dados objetivos) (Weber e Kelly, 2009). A investigação de famílias consiste na obtenção
de informações específicas com seus membros (dados subjetivos) e na observação
das interações familiares (dados objetivos) (Wright e Leahey, 2009). Coletar dados
de comunidades implica fazer contato com informantes-chaves na comunidade (dados subjetivos) e dados estatísticos (dados objetivos) (Anderson e McFarlane, 2010).
Existem dois tipos de coleta de dados realizadas para a geração de diagnósticos
precisos de enfermagem: coleta completa e coleta focalizada. A completa abarca
todos os aspectos de uma estrutura investigativa de enfermagem, como os 11 Padrões Funcionais de Saúde (Gordon, 2007), para a determinação da condição de
saúde do indivíduo, da família, do grupo ou da comunidade. Coletas completas de
indivíduos são feitas, por exemplo, quando da admissão hospitalar do paciente ou
no atendimento domiciliar. As coletas focalizadas concentram-se num assunto ou
preocupação, como dor, sono ou estado respiratório. São feitas quando sintomas específicos têm de ser mais bem investigados como, por exemplo, quando uma pessoa
diz: “Estou com dificuldades para respirar”, ou quando alguma coisa acarreta risco
aumentado de determinado problema, como quando a pessoa precisa de um anticoagulante, que gera risco aumentado de sangramento.
As metas de uma coleta de dados de enfermagem incluem:
n
n
n

focalizar os dados necessários à identificação das respostas e experiências
humanas;
ser feita em parceria com o indivíduo, a família, o grupo ou a comunidade;
ter os achados baseados em pesquisas e outras evidências.
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Estrutura da coleta de dados
Para a enfermagem, as estruturas de coleta de dados precisam ser abrangentes o suficiente para originarem dados que orientem o atendimento de enfermagem para a
promoção e a proteção da saúde (prevenção primária, secundária e terciária) e a sua
recuperação. A promoção da saúde está voltada aos aspectos positivos de aumento
da saúde ou autorrealização (Pender, Murdaugh e Parsons, 2011). Um exemplo de
diagnóstico de promoção da saúde é Disposição para Sono Melhorado. Proteger a
saúde é um processo de ajuda às pessoas para reduzirem os riscos à saúde e se protegerem contra estados de risco existentes (Pender, Murdaugh e Parsons, 2011). Um
exemplo de diagnóstico no âmbito da proteção à saúde é Risco de Infecção. Recuperar
a saúde, também referido como controle da doença, é um processo de ajuda às pessoas para administrarem seus problemas de saúde. Os diagnósticos de enfermagem
reais (problema), como Dor, Ansiedade, Medo e Autocontrole Ineficaz da Saúde, são
exemplos no campo da restauração da saúde.
Uma estrutura de coleta de dados de enfermagem, amplamente utilizada para
gerar diagnósticos precisos de enfermagem, é a estrutura dos Padrões Funcionais de
Saúde (Gordon, 2007). Inclui 11 padrões de indivíduos (ver o Apêndice), famílias,
grupos e comunidades.

Raciocínio diagnóstico associado à
coleta de dados de enfermagem
O raciocínio diagnóstico associado à coleta de dados de enfermagem envolve o reconhecimento da existência de indicadores, a geração mental de diagnósticos possíveis,
a comparação de indicadores com diagnósticos possíveis, a realização de uma coleta
de dados focalizada e a validação de diagnósticos. Os princípios a serem incluídos
em todo o processo são:
n
n

n

O indivíduo, a família, o grupo ou a comunidade está envolvida durante todo o
processo de coleta de dados e elaboração de diagnóstico.
As hipóteses diagnósticas são analisadas ao longo do processo de coleta de
dados e utilizadas junto com um guia formal de coleta para a geração dos dados
necessários aos diagnósticos.
Em uma coleta completa, os diagnósticos somente são concluídos quando as
hipóteses terminam. A investigação de cada padrão informa o enfermeiro e o
paciente sobre as hipóteses diagnósticas.

Reconhecimento da existência de “pistas”
Os enfermeiros identificam mentalmente as “pistas” no processo diagnóstico, continuando a integrar essa identificação a todo o processo. “Pistas” são unidades de
dados (p. ex., frequência respiratória de uma pessoa) identificadas durante uma
coleta, com ou sem intenção. A coleta intencional envolve a identificação deliberada
de dados para fundamentar as ações de enfermagem. Uma investigação não intencional envolve a observação de “pistas” importantes, sem que haja um planejamento
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para isso. Nas situações clínicas, os enfermeiros percebem indícios para os diagnósticos quando raciocinam a respeito do que veem, ouvem, cheiram, tocam e sentem
o gosto. As informações pertencentes ao cliente são pensadas em relação ao que o
enfermeiro conhece do estado de saúde ou da situação de vida desse indivíduo. Os
enfermeiros ficam atentos às informações com base em ideias estabelecidas do que
deve ocorrer em várias situações. Eles podem não perceber a frequência respiratória de uma pessoa, por exemplo, a não ser que pareça pouco comum no contexto
do problema de saúde (p. ex., a pessoa foi submetida a uma cirurgia abdominal há
um dia), ou em relação a outros aspectos da situação clínica (p. ex., a pessoa acaba
de concluir exercícios intensos). O reconhecimento que um enfermeiro faz de uma
unidade de dados, como uma pista, depende dos conhecimentos armazenados na memória. As bases mnemônicas de conhecimento são usadas para comparações entre
dados atuais e dados esperados.

Geração mental de diagnósticos possíveis
O significado dado pelos enfermeiros aos indícios logo percebidos no processo diagnóstico somente pode ser entendido se há explicações possíveis e plausíveis para
eles no contexto da situação. Trata-se de um processo ativo de pensamento pelo qual
o enfermeiro investiga na memória os conhecimentos, na busca de explicações possíveis para os dados. É comum haver muitos diagnósticos ou explicações capazes de
serem levadas em consideração. Às vezes, há apenas um significado plausível para
os indícios, logo notados no processo diagnóstico. Por exemplo, quando uma mulher recém admitida na instituição de saúde para procedimento cirúrgico faz muitas
perguntas ao enfermeiro e mostra uma frequência respiratória rápida. Nesse caso,
os indícios não são suficientemente específicos para a análise de apenas um diagnóstico possível. Assim, o enfermeiro deve levar em consideração uma quantidade
de possíveis explicações para esse conjunto de indicadores, como Medo, Ansiedade,
Padrão Respiratório Ineficaz, entre outras. O enfermeiro diagnosticador evita uma
decisão diagnóstica prematura: deve haver dados suficientes em apoio a um julgamento diagnóstico. Flexibilidade de raciocínio permite aos enfermeiros a realização
de uma grande busca mental de possíveis diagnósticos. Raciocínio lógico, com ajuda
do paciente, possibilita o encontro do diagnóstico mais exato, quando há dados suficientes para isso.

Comparação de indícios para diagnósticos possíveis
Os indícios são analisados em relação aos possíveis diagnósticos, por meio de um
processo mental de avaliação. Trata-se de um processo de combinação mental em que
os indícios existentes são combinados com os indícios esperados para os diagnósticos
considerados. As informações sobre a expectativa de indícios para os diagnósticos
são encontradas neste livro e na bibliografia atualizada sobre fenômenos específicos,
como dor, enfrentamento e volume de líquidos. Durante a avaliação de indícios e diagnósticos relacionados, os enfermeiros podem decidir pela inexistência de evidências
suficientes para uma decisão diagnóstica ou pela existência de evidências suficientes
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para um provável diagnóstico. Se o enfermeiro decide que não há dados suficientes
para chegar a um diagnóstico, a etapa seguinte envolve uma busca focalizada de
indícios adicionais. Se decidir que há evidências suficientes de apoio, é feito um
diagnóstico e imediatamente confirmado.

Como fazer uma coleta focalizada de dados
Para confirmar ou descartar diagnósticos que estão sendo analisados, podem ser coletados mais indícios, concentrando-se em perguntas para que dados sejam obtidos
para um ou mais diagnósticos. Em relação à paciente antes mencionada em pós-operatório, por exemplo, o enfermeiro poderia perguntar como ela se sente quanto
ao procedimento cirúrgico. A resposta a uma pergunta tão ampla como essa pode
originar dados que apoiem muitos diagnósticos possíveis no âmbito psicossocial. Se
a paciente mencionar medo da morte ou dos riscos da anestesia em relação à cirurgia, o enfermeiro pode confirmar Medo como diagnóstico e eliminar algumas outras
possibilidades, como Ansiedade. Quando esse profissional obtém a história médica e
faz um exame físico, as razões biológicas para a frequência respiratória rápida também podem ser confirmadas ou descartadas. Uma coleta focalizada de dados termina
quando o enfermeiro sintetiza os dados disponíveis e escolhe um diagnóstico para
análise, descarta todos eles ou revisa-os para incorporar novos diagnósticos. Quando um diagnóstico analisado recebe apoio da coleta focalizada de dados, a etapa
seguinte é sua validação. Quando todos os diagnósticos são descartados ou não são
confirmados, novos diagnósticos são considerados, ou o enfermeiro conclui pela inexistência de um diagnóstico. Quando novos diagnósticos são analisados, continua a
coleta focalizada de dados até ser confirmado o conjunto de diagnósticos revisados
recentemente ou ser descartado a partir de evidências de apoio (indícios).

Como validar diagnósticos
Uma vez que os comportamentos humanos são complexos e os enfermeiros não
conseguem, verdadeiramente, “conhecer” o que as outras pessoas estão sentindo
(Munhall, 1993), é importante que processos de raciocínio e técnicos sejam acompa
nhados de processos colaborativos interpessoais com os clientes e outros profis
sionais. Na maior parte das situações, os enfermeiros devem validar os diagnósticos
com os clientes. Assim, podemos encontrar um enfermeiro que diz: “A partir das informações que você acaba de me fornecer, parece que está sentindo Medo relacionado
à cirurgia. É isso mesmo?”. Com base na resposta do paciente, o enfermeiro valida ou
rejeita o diagnóstico. Quando o paciente não consegue cooperar, porque está doente
demais, incapacitado do ponto de vista desenvolvimental ou mentalmente incompetente, os diagnósticos podem ser validados com os familiares ou outros profissionais,
quando o enfermeiro pode dizer: “A partir das informações que vocês forneceram sobre
seu filho, parece que ele está com dificuldades de enfrentar o estresse da doença. É isso
mesmo?”. Para a validação com outro profissional, o enfermeiro pode dizer: “A partir
do exame físico que fiz, concluí que há prejuízo na desobstrução das vias respiratórias
de Mary. Você concorda?”. Validar diagnósticos com outras pessoas ajuda a assegurar

122

Diagnósticos de enfermagem da NANDA

sua precisão, assim como os fundamentos para as etapas seguintes do processo de
enfermagem. Para poupar tempo, energia e custos associados às intervenções para os
diagnósticos, estes devem ser validados como muito exatos.

Exemplo de estudo de caso
O estudo de caso a seguir foi elaborado por Maria Cruz, BS, RN, quando ainda era
estudante de graduação do College of Staten Island. O instrumento de Investigação
dos Padrões Funcionais de Saúde, no Apêndice, foi empregado para a coleta dos dados.
CW é um homem em seus 30 anos de idade que atualmente trabalha no departamento de marketing de uma grande empresa de cartões de crédito, em Manhattan.
Frequenta a universidade em meio turno, à noite, em busca do grau de Mestre em
Administração de Empresas.
Acredita estar em um estado geral de saúde bom, o que é muito importante
para ele. A última vez em que esteve “doente” foi no outono, quando teve uma gripe
forte. Diz que mantém sua condição de saúde graças a uma alimentação saudável,
exercícios em uma academia e uma boa higiene pessoal. Limita a ingestão de álcool
a ocasiões sociais e diz fumar “raramente”.
CW tem psoríase, uma condição de pele surgida na infância. Atualmente, apresenta uma mancha grande na parte frontal da tíbia esquerda, que está ressecada,
descamando e com muito prurido. Diz que foi ao dermatologista há dois anos e
que deveria fazer isso com mais frequência. Fica postergando a consulta, porque
sabe que sua condição é crônica. Está tomando dois remédios regularmente, Pandel
Creme, um esteroide em creme classe 5, usado ocasionalmente para psoríase, e minoxidil, para os pelos que estão ficando ralos. Usa o creme sempre que a psoríase
“se manifesta”, o que costuma aliviar, temporariamente, a comichão. Manifestou a
possibilidade e o desejo de controlar melhor as crises de psoríase.
CW tem história familiar de doença mental e sobrepeso. As duas avós foram
diagnosticadas com depressão e ingerem muitos medicamentos. O pai está com muito peso atualmente, embora, quando jovem, fosse magro e saudável. CW receia que
o mesmo aconteça com ele.
Expressou preocupação quanto à manutenção do estado de saúde, embora não
faça revisão há dois anos. Diz que se sente bem e que não há razão para ir ao médico.
Como a psoríase é uma condição crônica, sente, às vezes, que as lesões irão ocorrer
de qualquer maneira. Acredita que o creme atrapalha e mancha tudo, o que constitui
uma barreira ao uso. Quanto à autoeficiência, ele consegue usar o produto, embora
não seja responsável em relação a esse uso. Uma vez que o uso complica a vida de
CW e causa manchas, ele é afetado de forma negativa em suas atividades.
Tenta fazer refeições balanceadas, apesar de ter dificuldades quanto a isso, devido ao trabalho intenso e ao horário do curso. Ingere alimentos com pouca gordura,
açúcar e sódio e que sejam boas fontes de proteína, além de derivados lácteos. Suas
refeições costumam incluir verduras e frutas, embora sua “fraqueza” sejam os doces
e as sobremesas. Tem bom apetite e, para manter o peso, frequenta os Vigilantes do
Peso desde o ano passado. Atingiu sua meta de peso para a altura e precisa “se manDefinições e classificação – 2012-2014
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ter no plano” para que isso continue. Tem, por vezes, dificuldades de fazer escolhas
saudáveis no supermercado, devido à variedade de ofertas, mas gosta muito de cozinhar e tentar coisas novas. CW rói as unhas quando estressado.
Seu padrão de eliminação urinária está dentro de limites normais, com urina
amarelo-clara, cinco vezes ao dia. Não apresenta problemas intestinais, ainda que
tenha pequenas hemorroidas que incomodam de vez em quando.
CW tem uma rotina diária de caminhar até a parada do ônibus, a três quadras
de casa, para ir trabalhar. Fica sentado quase todo o dia, mas vai à academia três
vezes por semana, onde faz um trabalho cardiovascular. Gosta de levar o cachorro
para passear. Três noites na semana, vai às aulas na universidade, além de gostar de
sair para jantar com amigos e a família, ir ao cinema ou assistir a filmes em casa.
Costuma viajar a lugares como Atlantic City e gosta de visitar outros países.
Durante a semana, CW costuma ter cerca de oito horas de sono e, nos finais de
semana, dorme mais horas. Utiliza música para adormecer, já que a suavidade do
som ajuda no processo. Começou a fazer uso disso quando se mudou para a cidade,
vindo de uma zona rural, porque os sons da cidade à noite dificultavam que adormecesse. Mesmo morando agora em um bairro mais calmo, diz que só consegue dormir
com sons relaxantes que saem do aparelho de som. Devido à agenda, não encontra
muito tempo para descansar durante o dia, mas dorme no ônibus, rapidamente, nos
deslocamentos para o trabalho.
Os sentidos de CW estão normais. Apresenta visão perfeita (20/20) e audição
normal. Nega ter problemas de paladar, tato, olfato; diz não sentir dor.
Apresenta autopercepção positiva e autoestima moderada. Descreve a si mesmo
como extrovertido, espontâneo, voltado à família, com um círculo social íntimo, formado por amigos e colegas de trabalho. Seus pontos fortes incluem determinação e
uma atitude tipo “tudo ou nada”. É ambicioso, embora saiba ser simples e modesto.
Por vezes, exige demais de si, tentando realizar muitas coisas ao mesmo tempo, o
que pode ter a ver com o fato de se distrair com facilidade e ter problemas em concentrar-se no trabalho. Seu autoconceito físico é também um tanto positivo, porque
está feliz com a aparência geral, a altura e a simetria corporal. Sabe que tem muitos
pelos no corpo e pouco cabelo na cabeça e tenta esconder as manchas da psoríase (p.
ex., usa calças jeans e não veste calções).
No trabalho, CW tem papel de liderança ao conduzir a equipe de marketing.
Como estudante, lida com as responsabilidades de ir às aulas e de realizar as tarefas
do mestrado. Tem orgulho da casa própria. Descreve seus relacionamentos como
amorosos, tranquilos, apoiadores, abertos e não conflituosos. É o mais jovem de três
filhos, com uma relação bem próxima com a mãe e as irmãs. No geral, sente-se feliz
e satisfeito com esses aspectos da vida, embora quisesse estar mais próximo do pai.
Tem bastante apoio da família, dos amigos e da parceira.
Diz não ter preocupações de ordem sexual; faz sexo seguro e, atualmente, está
em um compromisso sério.
No momento, apresenta uma lista grande de estressores: precisa equilibrar o
estresse do curso e do trabalho e está em um processo de venda da casa e de compra
de outra até o final do verão. Diz que, como em todos os relacionamentos, sente-
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-se estressado sobre auxiliar a parceira em suas metas, como conseguir cidadania
norte-americana e passar no teste de direção automotiva. Acha que a rotina diária
de conduzir as responsabilidades de possuir uma casa, ir para o trabalho e o curso só
aumenta o estresse que ele classifica como moderado. Para controlá-lo, tem um hábito nocivo: roer as unhas. O aspecto positivo é que tenta fazer as coisas de modo que
nada fique a ser solucionado e tira férias com frequência. E com esses estressores,
sente que consegue controlá-los e que eles não atrapalham sua vida, nem causam
impacto negativo em sua saúde.
As tradições culturais e familiares de CW promovem um equilíbrio entre trabalho demasiado e descanso. CW não é muito religioso e não tem certezas acerca do
papel da religião em sua saúde. A essa altura da vida, sente que as metas estão sendo
atingidas e está satisfeito com sua condição de saúde.

Análise dos dados de saúde: diagnósticos de enfermagem
Há vários diagnósticos da NANDA-I levados em consideração pela enfermeira, incluindo: Integridade da Pele Prejudicada, Manutenção Ineficaz da Saúde, Conhecimento Deficiente, Distúrbio na Imagem Corporal, Sentimento de Impotência, Disposição
para Enfrentamento Melhorado e Disposição para Autocontrole da Saúde Melhorado
(Herdman, 2009). Integridade da Pele Prejudicada não é o melhor diagnóstico para
orientar o atendimento de saúde, porque o problema da psoríase, na maior parte
das vezes, exige intervenção médica. Manutenção Ineficaz da Saúde foi rejeitada,
porque CW costuma ter um estilo de vida saudável. Embora Conhecimento Deficiente tenha sido analisado como um diagnóstico, é mais apropriado como fator
contribuinte, para que ele mantenha o regime terapêutico em relação à psoríase,
não havendo muito que o enfermeiro possa ensinar-lhe que ele ainda não saiba.
Não existem dados suficientes que apoiem os diagnósticos de Distúrbio na Imagem
Corporal e Sentimento de Impotência, e, já que CW percebe não ter problemas de
saúde, um diagnóstico de promoção da saúde é mais adequado. Mesmo que ele admita ter muito estresse, inclui muitas técnicas de controle nas rotinas diárias, talvez,
por isso, haja menos dados em apoio ao diagnóstico Disposição para Enfrentamento
Melhorado em comparação a Disposição para Autocontrole de Saúde Melhorado. Esse
diagnóstico, definido como “um padrão de regulação e integração à vida diária de
um programa de tratamento da doença e de suas sequelas, que seja suficiente para
atender às metas relacionadas à saúde, podendo ser aumentado,” é o que CW e eu
decidimos utilizar.
As características definidoras para tal diagnóstico incluem CW ter manifestado
um desejo de querer mudar a forma como administra a condição da pele, além de
uma percepção de, talvez, as crises possam ser diminuídas. Seu padrão esporádico de
tratamento pode não ser o mais eficaz e, talvez, haja novos e mais fáceis tratamentos a serem analisados. Além disso, CW já mantém a saúde de várias formas, o que
diminui o risco de piora da condição.
As influências interpessoais capazes de impactar o comportamento de CW incluem a parceira, a família e o dermatologista (Pender et al., 2011). É possível que a
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família e a parceira possam oferecer apoio e encorajá-lo a usar diariamente o creme,
lembrando-lhe disso e reforçando os resultados positivos. Uma influência situacional
nesse caso é que, uma vez que CW não vai ao médico há bastante tempo, ele talvez
desconheça outras opções de tratamento à disposição, com possibilidade de serem
mais eficazes do que o tratamento atual.

Classificação dos resultados de enfermagem
Com base em nossa discussão, decidimos usar o resultado Comportamento de Promoção da Saúde (1602), da Classificação dos Resultados de Enfermagem, definido como
“Ações pessoais para manter ou aumentar o bem-estar” (Moorhead, Johnson, Maas
e Swanson, 2008, p. 384). A escala de resultados é: 1 = nunca demonstrado, 2 =
raramente demonstrado, 3 = às vezes demonstrado, 4 = muitas vezes demonstrado
e 5 = consistentemente demonstrado. Seus pontos nos resultados gerais chegam a 3,
e sua meta é 5. Para o indicador 160207, “Desempenha os hábitos de saúde de forma
rotineira”, CW está no nível 3, e sua meta é 5. Para o indicador 160213, “Obtém os
exames de saúde recomendados”, ele obteve 2 pontos, e a meta é 5.

Classificação das intervenções de enfermagem
Para chegar ao resultado almejado, escolhemos a intervenção Contrato com o Paciente, na Classificação das Intervenções de Enfermagem, definida como “Negociação de
um acordo com um paciente, reforçando uma mudança específica de comportamento” (Bulechek, Butcher e Dochterman, 2008, p. 541). As atividades a serem usadas
para essa intervenção incluem: ajudar CW a identificar a prática de saúde que deseja
modificar, isto é, um controle melhor da condição da pele e identificar as metas do
cuidado. Para o paciente, uma das metas é visitar o dermatologista regularmente e
encontrar uma forma de tratar a condição da pele que possa implementar como rotina. Durante nossa conversa, descobrimos algumas barreiras que CW precisa vencer
para implementar esse plano; quem sabe, elaborar um regime com essas barreiras
em mente, é capaz de ajudar a melhorar o controle. É importante o auxílio do enfermeiro para que o paciente elabore um plano que leve à obtenção das metas, facilitando um contrato escrito com todos os elementos acordados. Outra atividade em
auxílio a CW é a elaboração de um fluxograma, utilizando um diário para registro
da condição da pele e o uso diário do creme. Isso poderá ajudar a mostrar-lhe que o
uso contínuo acarreta um melhor efeito do que o esporádico. Por fim, coordenamos
oportunidades de revisão do contrato e das metas, o que oportuniza ao paciente e a
mim a verificação de seu progresso e do funcionamento ou não do plano.
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Apêndice: Estrutura da coleta de dados
dos Padrões Funcionais de Saúde
Diretrizes
1. As categorias à esquerda constituem orientações ao tipo de informação incluída
na descrição do padrão. O padrão do cliente deve ser descrito à direita. A
descrição deve ser compreensível aos outros. Por exemplo, Correto: sem história
de problemas físicos e psicológicos relacionados; Incorreto: nada.
2. Usar técnicas de entrevista descritas nos livros, por exemplo, incluir silêncios e
declarações, e não somente perguntas.
3. Como todos os dados representam dados subjetivos, não devem ser usadas aspas.
Todas as frases devem representar as palavras do indivíduo e dos familiares, ou as
palavras podem ser parafraseadas.
4. Uma vez que o sujeito de todas as frases é “Eu” ou “Nós”, não deve ser repetido
em demasia. As respostas da pessoa podem ser escritas em frases incompletas,
assim: vai à igreja todos os dias às 9 horas (pressupõe-se que o sujeito seja “Eu”
ou “Nós”).
5. Quando as pessoas têm histórias longas para contar em relação a uma categoria
investigada, os dados podem ser encurtados por paráfrase, mas deve-se ter
cuidado para manter a essência de suas descrições.
6. Sempre que possível, registrar os dados na forma de indicadores ou indícios
(“pistas”) e não de inferências. Indícios são unidades de dados sensoriais.
Inferências são sentidos subjetivos que as pessoas aplicam aos indícios.
7. Evitar inserir diagnósticos na base de dados, por exemplo, ansioso (um diagnóstico
de enfermagem), sobre a relação do paciente com a família. Esse enunciado
somente deverá ser parte da base de dados se dito pelo paciente.
8. Considerar as categorias de investigação deste formulário como incompletas
em relação a todos os clientes. Utilizar os indícios surgidos na investigação. Por
exemplo, se Mary diz que fuma três carteiras de cigarro por dia, identificar se ela
conhece os perigos do cigarro, como se sente quanto ao uso do cigarro, qual é sua
motivação para parar de fumar, se fumar afeta outros aspectos de sua vida e se
possui outros fatores de risco de doença cardíaca e pulmonar.
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Data: 		

Enfermeiro:

Cliente:

Sexo:

Idade:

Médico(s): 		

Profissão:

Farmacêutico:

Razão do Contato:

Padrão de percepção-controle da saúde
Sentido da saúde
Descrição do estado de saúde
Promoção da saúde: alimentos e líquidos, exercício, estilo
de vida e hábitos, controle do estresse
Proteção da saúde: programas de controle, visitas a profissionais de referência, controle de estresse, repouso,
fatores econômicos
Autoexame de mamas e/ou testículos, pressão sanguínea,
outros
Conhecimento sobre como autoexaminar-se
História clínica, hospitalizações e cirurgias; história clínica
familiar
Comportamentos de controle de problemas de saúde: dieta, exercício, medicamentos, tratamentos
Nomes, dose e frequência de remédios prescritos e não
prescritos
Fatores de risco relativos à saúde, por exemplo, história familiar, estilo de vida e/ou hábitos, nível socioeconômico
baixo
Dados relevantes do EF (exame físico): completos.

Padrão nutricional-metabólico
Número normal de refeições e lanches
Tipos e quantidades de alimentos e líquidos
Lembrança das 24 horas ou história da dieta durante 3 dias
Hábitos de compras e preparo de refeições
Satisfação com o peso
Influências nas escolhas alimentares (religiosas, étnicas,
culturais, econômicas)
Percepções das necessidades metabólicas
Fatores relacionados (atividade, doença, estresse)
Fatores de ingestão: apetite, desconforto, paladar e olfato,
dentes, mucosa oral, náusea ou vômito, restrições alimentares, alergias alimentares
História de problemas físicos e/ou psicológicos relacionados
Dados relevantes do EF: levantamento geral, pele, cabelos,
unhas e abdome
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Padrão de eliminação
Padrão urinário normal: frequência, quantidade, cor, odor,
desconforto, nocturia, controle, quaisquer mudanças
Padrão normal para defecar: regularidade, cor, quantidade,
consistência, desconforto, controle, quaisquer mudanças
Crenças de saúde/culturais
Nível do autocuidado: higiene íntima, higiene
Auxílios à excreção: medicamentos, enemas
Ações para prevenir cistite
História de problemas físicos e/ou psicológicos relacionados
Dados relevantes do EF: abdome, genitais, próstata

Padrão de atividade-exercício
Atividades da vida diária (AVDs)
Exercício: tipo, frequência, duração, intensidade
Atividades de lazer
Crenças sobre os exercícios
Capacidade para autocuidado: vestir-se (superior e inferior), banhar-se, alimentar-se, higiene íntima
Independente, dependente ou necessidade de assistência
Uso de equipamento (bengala ou andador)
Fatores relacionados (autoconceito, etc.)
História de problemas físicos e/ou psicológicos relacionados
Dados relevantes do EF: respiratórios, cardiovasculares,
musculoesqueléticos, neurológicos

Padrão de sono-repouso
Hábitos normais de sono (número de horas, horário de
dormir e despertar, rituais para dormir, ambiente de
sono, descansado após o sono)
Crenças culturais
Uso de auxiliares do sono (medicamentos, gravações de
relaxamento)
Repouso e relaxamento com horário
Sintomas de padrão de sono perturbado
Fatores relacionados (dor, temperatura, envelhecimento, etc.)
História de problemas físicos e/ou psicológicos relacionados
Dados relevantes do EF: levantamento geral
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Padrão cognitivo-perceptivo
Descrição dos sentidos: visão, audição, paladar, tato, olfato
Auxílios aos sentidos (óculos, aparelho auditivo)
Mudanças recentes nos sentidos
Percepção de conforto/dor
Crenças culturais referentes à dor
Auxílios para aliviar o desconforto
Nível educacional
Capacidade de tomar decisões
História de problemas físicos, desenvolvimentais ou psicológicos relacionados
Dados relevantes do EF: levantamento geral, neurológicos

Padrão de autopercepção-autoconceito
Self social: profissão, situação familiar, grupos sociais
Identidade pessoal: descrição do self, pontos fortes e fraquezas
Self físico: todas as preocupações sobre o corpo, preferências/coisas de que não gosta
Autoestima: sentimentos sobre si mesmo
Ameaças ao autoconceito (doença, mudanças nos papéis)
História de problemas físicos e/ou psicológicos relacionados
Dados relevantes do EF: levantamento geral

Padrão de papel-relacionamento
Descrições dos papéis com família, amigos, colegas de
trabalho
Satisfação/insatisfação com papéis
Efeito da condição de saúde
Importância da família
Estrutura e apoio da família
Processos familiares de tomada de decisão
Problemas e/ou preocupações familiares
Padrões de educação dos filhos
Relações com os outros
Relações significativas
História de problemas físicos e/ou psicológicos relacionados
Dados relevantes do EF: exame geral
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Padrão de sexualidade-reprodução
Preocupações ou problemas sexuais
Descrição do comportamento sexual (práticas seguras do
sexo)
Conhecimento relativo a sexualidade e reprodução
Impacto do estado de saúde
História menstrual e reprodutiva
História de problemas físicos e/ou psicológicos relacionados
Dados relevantes do EF: levantamento geral, genitais, mamas, reto

Padrão de enfrentamento-tolerância ao estresse
Natureza dos atuais estressores
Nível de estresse percebido
Descrição das respostas gerais e específicas ao estresse
Estratégias normais de controle do estresse e sua efetividade
Mudanças e perdas de vida
Estratégias de enfrentamento normalmente utilizadas
Controle percebido sobre os acontecimentos
Conhecimento e uso de técnicas de controle do estresse
Relação do controle do estresse com a dinâmica familiar
História de problemas físicos e/ou psicológicos relacionados
Dados relevantes do EF: levantamento geral

Padrão de valor-crença
Antecedentes culturais/étnicos
Condição econômica, comportamentos de saúde relacionado ao grupo cultural/étnico
Metas de vida
O que é importante para o cliente e a família
Importância da religião/espiritualidade
Impacto dos problemas de saúde na espiritualidade
Dados relevantes do EF: levantamento geral
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Análise de dados, diagnósticos,
resultados e intervenções de enfermagem
n

n
n
n

Registrar os pontos-chave de sua discussão com o indivíduo e a família em
relação aos pontos fortes e aos pontos fracos. Analisar todos os padrões e as
relações entre eles. Incorporar os dados do EF (normais e anormais) a sua
tomada de decisão.
Enunciar o diagnóstico(s) de enfermagem com a mais alta prioridade, conforme
o indivíduo/família.
Você concorda? Caso contrário, por que não? Levar em consideração a
promoção da saúde, os estados de risco e os diagnósticos de problemas.
Registrar resultados apropriados e realistas decididos com o paciente. Explicar o
tipo de intervenção(ões) que o enfermeiro pode usar (continuar no domínio da
enfermagem) em apoio a essa pessoa para o alcance dos resultados.
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3
Diagnóstico de
enfermagem em educação
Barbara Krainovich-Miller, Fritz Frauenfelder, Maria Müller-Staub

Importância para a educação do enfermeiro
A estrutura da enfermagem para a prática profissional é o processo de enfermagem.
A Taxonomia II dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I é um marco da prática
profissional; representa um dos componentes mais importantes do processo de enfermagem pelo fato de significar que os enfermeiros têm um papel independente e um
papel cooperativo com outros profissionais da saúde. Os diagnósticos de enfermagem
são a base do trabalho profissional diário dos enfermeiros, independente do local.
O Capítulo 2, “Coleta de Dados, Julgamento Clínico e Diagnósticos de Enfermagem: como determinar diagnósticos precisos,” apresenta os antecedentes históricos
como um arcabouço teórico para o processo de enfermagem e sua relação com a
formulação de diagnósticos de enfermagem. Internacionalmente, os componentes
da estrutura do processo de enfermagem, geralmente aceitos, incluem: investigação,
diagnóstico, identificação de resultados, planejamento, implementação e avaliação
(ANA, 2010). Embora apresentado em partes, o processo de enfermagem, na verdade, é dinâmico e inter-relacionado, exigindo que o enfermeiro demonstre raciocínio
crítico, leitura crítica e habilidades de comunicação. É um processo que demanda do
enfermeiro uma apreciação crítica e a aplicação dos conhecimentos apropriados das
artes e das ciências. A avaliação é entendida como um componente do processo que
deve ficar claramente documentado em relação às intervenções do plano terem sido
efetivas e se os resultados foram alcançados. Essa avaliação, todavia, é também um
elemento contínuo do processo de enfermagem, usado na coleta e no agrupamento
dos dados, na validação do diagnóstico, na escolha de resultados apropriados e realistas, relacionados ao diagnóstico(s). É usado ainda na derivação do plano apropriado de intervenções (plano de cuidado de enfermagem) que redundará nos resultados
desejados (Gordon, 2008, Lunney, 2012).
O diagnóstico de enfermagem, como um dos componentes do processo de enfermagem, é fundamental à prática da enfermagem profissional e, em consequência,
à educação dos enfermeiros. O trabalho de pesquisadores internacionais de enfermagem sobre validação de diagnósticos de enfermagem para o aperfeiçoamento da exatidão da formulação desses diagnósticos é essencial à construção da ciência da enfer-

magem (Lunney, 2012). Utilizar o processo de enfermagem requer dos enfermeiros a
análise crítica das pesquisas disponíveis para determinar as melhores evidências para
uso na prática. A Taxonomia dos diagnósticos da NANDA-I é um exemplo de uma
das melhores fontes disponíveis de ciência da enfermagem, categorizada para uso
na prática. Na educação do enfermeiro, os professores podem utilizar a Taxonomia
como um exemplo do corpo de conhecimentos da enfermagem, com foco no aperfeiçoamento dos resultados de saúde das pessoas, das famílias e das comunidades.
A era da prática baseada em evidências (EBP – evidence-based practice) e o
mantra para incluir qualidade e segurança na formação dos enfermeiros (QSEN –
quality and safety in educating nurses) reforçam a necessidade do ensino da Taxonomia da NANDA-I. E isso exige que os educadores utilizem uma taxonomia de diagnósticos aprovada, submetida a rigoroso processo de revisão crítica. A Taxonomia
da NANDA-I é aprovada para EBP. Igualmente importante é informar os estudantes
sobre dois outros sistemas de classificação baseados em evidências, que permitirá
que coloquem totalmente em prática o processo de enfermagem. Esses sistemas são
a Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) (Moorhead, Johnson e Maas,
2008) e a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) (Bullechek, Butcher
e Dochterman, 2008).

Ensino da estrutura do processo de enfermagem
No Capítulo 2, Lunney apresentou o processo de enfermagem como uma estrutura
de prática. Seu ensino começa auxiliando os alunos a entender
1. por que é considerado um arcabouço teórico para a prática e
2. por que o processo de enfermagem é mais do que realizar suas etapas de forma
linear.
Um exemplo comum para os estudantes diz que o componente de coleta de
dados exige a coleta de dados subjetivos e objetivos, durante o primeiro encontro
do enfermeiro com o indivíduo. Embora a finalidade da coleta pelos alunos (i.e.,
coleta de informações/dados) com indivíduos, famílias, grupos e comunidades seja
identificar os focos do diagnóstico de enfermagem, no caso dos estudantes iniciantes
o melhor é concentrar-se, primeiro, no indivíduo, que, na maior parte dos casos, é
chamado de paciente.

Ensino da fase de coleta de
dados do processo de enfermagem
No começo do ensino do processo de enfermagem, é importante a discussão de termos sinônimos de “processo de enfermagem” que possam ser encontrados na literatura, como raciocínio diagnóstico ou raciocínio clínico. Importa também comparar
e contrastar o processo de “solução de problemas” em relação ao processo de enfermagem. Outra estratégia que ajuda os alunos, em especial, os iniciantes, a enten-
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der a complexidade do processo de enfermagem é levá-los a se concentrar mais no
indivíduo que incluir a coleta de dados da família, do grupo ou da comunidade. Os
estudantes precisam de exemplos concretos que demonstrem o uso que fazem do
raciocínio crítico durante a fase de coleta de dados do processo de enfermagem. O
elemento central para eles é compreender que o motivo de uma coleta de dados é a
formulação de um diagnóstico de enfermagem baseado no agrupamento de dados
específicos da coleta.
Conforme referido no Capítulo 2, a história de enfermagem e o exame físico
(H&P) podem ser abrangentes ou direcionados. Programas de educação em enfermagem costumam ensinar como realizar uma coleta completa em cursos sobre investigação da saúde, como um dos primeiros cursos de um currículo. Esse tipo de curso
pode incluir uma sessão de simulação clínica no local, comumente chamada de “laboratório”. Há uma expectativa quanto ao que os estudantes aprendem em seu curso
de coleta de dados de saúde (em aula ou em simulação), derivada de uma história
e exame físico completos, que é a de uso, por eles, conforme registro no Capítulo 2,
dos Padrões Funcionais de Saúde de Gordon.
Os educadores de enfermagem em cursos clínicos têm que reforçar os conceitos
relacionados à coleta de dados de saúde e ajudar os alunos a aplicar a fase de levantamento do processo de enfermagem, durante suas experiências de simulação clínica do
processo de enfermagem, bem como em experiências de aprendizagem fora da universidade. Os estudantes coletam dados durante a história e o exame físico. Um sinônimo
de dados objetivos é “sinais”, e de dados subjetivos, “sintomas”. Da perspectiva do
processo de enfermagem e da NANDA-I, a finalidade do exame físico e da história de
saúde de enfermagem é identificar as características definidoras e os fatores relacionados de um ou mais de um diagnóstico de enfermagem.
Importante ainda é ensinar quando uma coleta focalizada de dados de um indivíduo é realizada versus uma história e um exame físico completos. Os estudantes
precisam, de verdade, de explicações repetidas sobre os momentos em que a prioridade é a coleta focalizada e não a completa. Pode ser útil oferecer-lhes um exemplo
comum de história e exames físicos completos para que a diferença seja entendida.
Por exemplo, uma dessas situações em que o enfermeiro faz uma coleta completa de
enfermagem, com história e exame físico, envolve um paciente recém internado no
hospital. Há necessidade de o enfermeiro obter desse paciente uma história completa
de enfermagem e um exame, também completo, utilizando formulários específicos. Se
o paciente já está na unidade hospitalar, ou surge uma pessoa no setor de emergência
com uma queixa específica, tem início a coleta focalizada a partir do momento em
que o paciente faz a queixa (p. ex., “Sinto dor no pulso direito”). Assim, o enfermeiro
começa uma coleta focalizada de dados do pulso direito. Outra estratégia de ensino
importante é permitir que os estudantes saibam por que não podem ver enfermeiros
em atuação fazendo coletas completas de dados em todos os pacientes; ainda assim,
como alunos de enfermagem, seu instrutor pode pedir que façam uma coleta completa
num paciente específico que não seja alguém que teve admissão recente.
Os estudantes precisam também de múltiplos exemplos do que sejam características definidoras para determinado conceito diagnóstico. Características defiDefinições e classificação – 2012-2014
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nidoras, conforme observado, referem-se a dados objetivos e subjetivos, coletados
durante a fase de coleta de dados do processo de enfermagem. A observação que o
enfermeiro faz das “expressões do rosto” do indivíduo é um dado objetivo (“sinais”)
da mesma forma que a obtenção dos sinais vitais de alguém e/ou de informações
a partir de outras fontes documentais, como o diagnóstico médico ou os resultados de exames diagnósticos. O Capítulo 2 descreve essas “unidades de dados” como
“indícios/‘pistas’”. O que o paciente conta ao enfermeiro – aquilo que o enfermeiro
escuta o paciente declarar – é dado subjetivo (“sintomas”), por exemplo: “minhas
costelas doem quando tusso”(Weber e Kelley, 2009). Uma estratégia de ensino que
tem utilidade é o instrutor escolher um conceito diagnóstico e suas características
definidoras. Ele solicita que metade do grupo faça uma determinação do que sejam,
conforme enunciado, dados objetivos versus subjetivos; solicita à outra metade que
identifique o que são sinais e o que são sintomas; depois, é comparado o que foi
identificado pelos dois grupos.
É importante para a fase de coleta de dados do processo de enfermagem que
o enfermeiro tenha habilidades efetivas de comunicação que, literalmente, ativem
o processo de enfermagem em relação à coleta direta de dados com o indivíduo ou
outras fontes (p. ex., família, pessoas significativas e outros profissionais de saúde). Precisa ser dada ênfase na importância das habilidades não verbais e verbais
de comunicação para que sejam culturalmente sensíveis e efetivas durante o processo. Os estudantes precisam ainda aprender que o processo de coleta de dados
inclui sua leitura crítica e análise de fontes de outros dados relacionados à pessoa.
Por exemplo, eles têm que, de forma crítica, analisar pesquisas e outras fontes
disponíveis online de evidências do diagnóstico, seja um processo de vida, seja um
problema de saúde.
Os professores universitários não devem pressupor que o conceito e a implementação do conceito de processo de enfermagem seja fácil de ser compreendido
pelos estudantes, uma vez que se trata de uma forma bastante complexa de processar informações, em especial, para o estudante novato. Os professores precisam dar
tempo suficiente aos alunos para a prática do desenvolvimento das habilidades do
processo de enfermagem. Estes coletam, com facilidade, uma porção de dados de
uma pessoa, quando solicitados a realizar uma história e exame físico completos,
embora sintam dificuldade para determinar quais os dados que apoiam determinado
diagnóstico. Uma estratégia simples, embora pouco usada, para reduzir a ansiedade dos alunos é informá-los de que demanda tempo aprender como obter história
e exame físico completos e localizados, agrupar os dados, fazer um diagnóstico ou
diagnósticos preliminares e confirmar o diagnóstico para a determinação da precisão. Conforme descrito no Capítulo 2, o enfermeiro está, na verdade, gerando,
mentalmente, possíveis diagnósticos capazes de tão somente “ser compreendidos se
houver explicações possíveis e plausíveis para os indícios no contexto da situação”
(Lunney, 2012, pp. 77-78).
Os desafios para os alunos incluem, primeiro, aprender o que detectar durante
a coleta de dados do exame físico, o que é normal e, depois, o que seria um desvio
da normalidade para aquele indivíduo. Eles precisam, ao mesmo tempo, aplicar os
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conhecimentos de competência cultural durante a coleta de dados e as interações
com a pessoa. O difícil para eles é, simultaneamente, agrupar os dados e inferir para
obter um diagnóstico apropriado ou fazer um diagnóstico diferencial. Uma estratégia que funciona é pedir que os alunos enunciem o que estão pensando enquanto
coletam os dados. Isso é feito com competência em simulações durante o curso, num
ambiente de aprendizagem seguro, onde o estudante pode praticar sem o receio de
ferir o paciente ou ficar envergonhado ao não enunciar a coisa certa. Utilizar um caso
apropriado, inventado pelo professor, ou um caso padronizado, com um simulador
do paciente de alta fidelidade, com o professor no papel de paciente, em termos
de alguém que responde às perguntas do estudante, pode funcionar bastante bem.
Nesse tipo de cenário, o professor, em um retrospecto, dá um retorno aos estudantes
sobre se
1. seu pensamento verbalizado demonstrou um método lógico e sistemático de
coleta de dados,
2. houve demonstração do uso de um foco na solução de problemas ao mesmo
tempo em que “os dados foram agrupados”, e
3. a comunicação verbal e não verbal funcionou durante o processo de coleta de dados.

Ensino dos diagnósticos de enfermagem como
um componente do processo de enfermagem
O diagnóstico de enfermagem é definido como “um julgamento clínico das experiências/respostas de um indivíduo, família, grupo ou comunidade a problemas de saúde/
processos de vida reais ou potenciais...[e] oferece a base para a escolha das intervenções de enfermagem de modo a alcançar os resultados que são responsabilidade do
enfermeiro”(ver o Glossário de Termos para uma definição completa). A revisão crítica
dos conceitos de acurácia e validade de diagnósticos de enfermagem pode ajudar os estudantes a compreenderem por que os enfermeiros que obtêm a licença para atuar são
responsáveis pelos resultados da prática relacionada aos diagnósticos determinados.*
A determinação das características definidoras de um diagnóstico requer que
o aluno colete e agrupe dados objetivos (sinais) e subjetivos (sintomas) como parte
do processo de raciocínio diagnóstico. Isso significa que, enquanto coleta dados, o
aluno, simultaneamente, começa a agrupá-los. Os dados agrupados funcionam como
indícios ou inferências das manifestações de um diagnóstico de enfermagem – um
problema real ou um estado de promoção da saúde, ou um estado de risco potencial.
Essencial ao ensino da formulação de diagnósticos precisos de enfermagem
é ajudar os estudantes a compreenderem a importância do processo de coleta de
dados. Usar o tempo necessário para mostrar-lhes como usar a Taxonomia II da
NANDA-I para validar o processo, ajuda-os a compreender o conceito da importância
N. de R.T.: Nos Estados Unidos, o enfermeiro, para exercer Enfermagem, necessita submeter-se à
exame a cada dois anos anos para obter permissão de trabalho.
*
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da acurácia de um diagnóstico na implementação do processo de enfermagem. Ao
mesmo tempo, é uma oportunidade para enfatizar e conectar resultados de saúde
melhores à acurácia do diagnóstico. Lunney traz uma explicação clara do conceito de
acurácia no Capítulo 2, e os autores do Capítulo 5 discutem pesquisas relacionadas
à acurácia dos diagnósticos.
Uma estratégia inicial é dar aos estudantes uma definição de uma taxonomia e
explicar a finalidade primária dela. Uma explicação fácil é a de que “uma taxonomia
é, simplesmente, uma forma científica de categorizar e classificar diagnósticos”, e,
ainda, que ela oferece aos profissionais uma forma de comunicação recíproca. É útil
ainda explicar que a categorização e a classificação de diagnósticos médicos, com
etiologias, sinais e sintomas, é a taxonomia da medicina para a prática. Parte do auxílio aos estudantes quanto ao uso da taxonomia da NANDA-I reside na revisão crítica
que inclui, até agora, 217 diagnósticos de enfermagem nesta edição. É útil discutir,
pelo menos, um diagnóstico de cada um dos 13 domínios a seguir, ou categorias de
prática da enfermagem: promoção da saúde, nutrição, eliminação e troca, atividade/
repouso, percepção/cognição, autopercepção, papéis e relacionamentos, sexualidade, enfrentamento/tolerância ao estresse, princípios da vida, segurança/proteção,
conforto e crescimento/desenvolvimento. Por exemplo, o diagnóstico de Dor Aguda
está listado no domínio de prática “Conforto” (Herdman, 2012).
Outra estratégia de ensino importante é dar aos estudantes um formato para
utilizar depois da coleta de dados individuais. Por exemplo, os estudantes devem ser
solicitados a identificar os dados ou os indícios agrupados em apoio a um diagnóstico.
Depois, indicar se os dados coletados combinam com os apresentados para um diagnóstico a partir de uma fonte padronizada, baseada em evidências, como a Taxonomia
da NANDA-I. Os fatores ou variáveis que influenciam os diagnósticos são parte da
história, dos prontuários do paciente e de outras evidências. Essas variáveis constituem o contexto, os “fatores relacionados” combinados com as características definidoras para fazer diagnósticos de enfermagem. Fatores relacionados podem ser descritos
como anteriores a, associados a, colaboradores de ou apoiadores do diagnóstico; eles
combinam, intimamente, com o conceito de etiologia. Ajuda explicar aos estudantes
que enfermeiros tratam, quando possível, os fatores relacionados com as intervenções
de enfermagem para evitar ou reduzir o impacto do fator relacionado no indivíduo.
Exemplificando, se um diagnóstico de enfermagem derivado for Integridade da Pele
Prejudicada, relacionado à imobilidade física, o enfermeiro proporá uma intervenção
de aumento da mobilidade do paciente. Quando não há possibilidade de os enfermeiros tratarem de um fator relacionado, tratam-se as características definidoras com
intervenções de enfermagem selecionadas, baseadas em evidências, que acarretarão
resultados predeterminados e mensuráveis de saúde. Por exemplo, se o fator relacionado para este diagnóstico for “extremos de idade”, como o caso de o paciente ser um
indivíduo fragilizado, com 96 anos de idade, o enfermeiro direcionará as intervenções
de enfermagem para características definidoras, como destruição tissular.
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O processo de enfermagem. Exemplo – História/
exame físico de enfermagem: identificação de
características definidoras e fatores relacionados
A ligação do uso do processo de enfermagem aos enfermeiros que realizam coleta de dados pela história e exame físico de uma pessoa é uma estratégia comum de
ensino para estudantes novatos. É importante ser apresentado um caso de paciente
num nível adequado para que o estudante não se sinta sobrecarregado. Ajuda possibilitar que o aluno saiba que os fatores relacionados de alguns diagnósticos nem
sempre ficam aparentes durante a obtenção da história ou da realização do exame
físico. O(s) fator(es) relacionado(s) costuma(m) aparecer quando da leitura de documentos, ou antes de o enfermeiro ver o indivíduo, no momento em que obtém um
“relatório que é entregue em mãos” pelo enfermeiro que cuida dessa pessoa. Os fatores relacionados dão o contexto para as características definidoras; mostram algum
tipo de relação padronizada com o diagnóstico de enfermagem. Em outras palavras,
o raciocínio diagnóstico demanda do enfermeiro a avaliação e o agrupamento contínuos dos dados.
Por exemplo, ao mesmo tempo em que um estudante de enfermagem está
realizando a coleta de dados, por meio da história e do exame físico de Sarah, a
paciente diz: “Estou com uma dor forte no pulso direito” e “Não consigo dormir”
(dado subjetivo). O estudante observa também que Sarah está chorando e lamentando, e que a pulsação está em 118 e regular (a básica fica em 80 batimentos/
minuto e regular), a pressão sanguínea é de 130/80 (básica é 118/80 mmHg), as
respirações estão em 24 por minuto e regulares (básicas 18/min. e regulares), o
aparelho gessado no pulso direito está seco e intacto, e a paciente consegue movimentar os dedos, além de não haver edema nos dedos (dados objetivos). O enfermeiro pede que Sarah classifique a dor, numa escala de 1 a 10. Sarah diz ser nove
(dado subjetivo). Revisando as informações da paciente, o enfermeiro observa que
Sarah tem 18 anos e que é sua primeira vez no hospital. Passou por uma cirurgia
no final da tarde anterior devido à fratura do pulso direito e está com um aparelho gessado na porção inferior da perna direita, também por fratura. Sua cirurgia
passa a ser um fator relacionado para a dor que a paciente tem; é a mais provável
etiologia da dor que ela descreve no pulso direito. Uma coleta de dados maior
revela a existência de um medicamento prescrito, de 4 em 4 horas, para a dor pós-operatória no local da cirurgia do pulso. A dose mais recente foi dada há cinco
horas. O estudante de enfermagem agrupou as características definidoras (i.e.,
sinais e sintomas ou dados objetivos e subjetivos), e o diagnóstico de enfermagem
preliminar é Dor Aguda. Em seguida, revisará a definição do título do diagnóstico,
as características definidoras e os fatores relacionados para determinar se a coleta
e o agrupamento dos dados apoiam ou refutam o diagnóstico derivado, determinando assim sua acurácia.
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O processo de enfermagem. Exemplo –
Acurácia do título do diagnóstico de enfermagem
O título do diagnóstico transmite uma combinação da definição, das características
definidoras e do(s) fator(es) relacionado(s), se houver. Da perspectiva do estudante
de enfermagem e do enfermeiro, o título do diagnóstico é selecionado, primeiro, com
base no agrupamento inicial dos dados da coleta realizada pela história e pelo exame
físico. Essa primeira etapa é facilitada aos estudantes que utilizam a lista em ordem
alfabética dos conceitos diagnósticos da Taxonomia II. Uma estratégia de ensino é
pedir que os estudantes copiem essa lista, encontrada na segunda capa deste livro:
Diagnósticos de Enfermagem: definições e classificação 2012-2014, uma vez que é de
uso mais fácil em cenários clínicos. Deve ser feita uma determinação sobre se os
dados coletados combinam melhor ou não com os diagnósticos derivados, conforme
apresentação na taxonomia. A precisão é depois determinada, comparando-se os
dados coletados com as características definidoras e os fatores relacionados disponíveis. Assim, é muito importante que o estudante tenha acesso ao livro oficial da
NANDA-I para confirmar os dados antes de determinar a lista final de diagnósticos.
No caso de Sarah, a definição de Dor Aguda é “experiência sensorial e emocional desagradável, decorrente de dano tissular real ou potencial, ou descrito em
termos desse tipo de dano (International Association for the Study of Pain); surgimento repentino ou lento, de qualquer intensidade, de leve a sevara, com término
antecipado ou previsível e com duração de <6 meses (ver Dor Aguda, no Domínio
12: Conforto)”. No exemplo, Sarah declarou “Sinto dor forte no pulso direito”, e a
frequência cardíaca da paciente aumentara em comparação à básica; Sarah estava
inquieta e as feições estavam diferentes. Ela classificou a dor em 9, numa escala de
1 a 10, sendo 10 a pior dor possível. Os dados do estudante combinaram várias características definidoras e o fator relacionado, enunciado da lesão física. O principal
ponto de ensino acerca da identificação do diagnóstico apropriado é auxiliar os estudantes a agrupar dados e confirmar isso em relação às características definidoras e
fatores de risco do título diagnóstico.
É importante que os enfermeiros comuniquem, na documentação, os dados específicos da coleta, inclusive os fatores relacionados utilizados em apoio ao diagnóstico feito, de modo que outros cuidadores do paciente saibam o motivo da escolha
do diagnóstico.

Diagnósticos de risco
Os enfermeiros são sempre responsáveis pela identificação de indivíduos, famílias,
grupos e comunidades em risco, tendo que protegê-los contra esse risco. Um diagnóstico de risco é “um julgamento clínico sobre experiências/respostas humanas a
condições de saúde/processos de vida com alta probabilidade de tornar-se em indivíduo, família, grupo ou comunidade vulneráveis”. É apoiado por fatores de risco
que contribuem para o aumento da vulnerabilidade (ver Glossário de Termos). Por
exemplo, o diagnóstico Risco de Infecção é definido como “aumento do risco de ser
invadido por organismos patogênicos” e, no caso de Sarah, o fato de ela ter feito
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cirurgia, um tipo de “procedimento invasivo”- a cirurgia é um “fator de risco” identificado pela NANDA-I para esse diagnóstico de risco (ver o Domínio 11, Classe 1).
Diagnósticos de risco, como diagnósticos reais, demandam a seleção de um resultado
apropriado e que o plano tenha intervenções baseadas em evidências para o alcance
do(s) resultado(s) identificado(s). Oferecer exemplos concretos de diagnósticos de
risco com que costumam lidar os enfermeiros, como infecção, quedas e úlceras de
pressão, ajuda os estudantes a compreender a importância do papel do enfermeiro
em oferecer qualidade e segurança ao paciente (QSEN).

Diagnósticos de promoção da saúde
Os enfermeiros têm sido sempre responsáveis pela identificação de oportunidades de
promoção da saúde para indivíduos, famílias, grupos e comunidades, desde o tempo
de Florence Nightingale. Um diagnóstico de promoção da saúde é um “julgamento
clínico a respeito da motivação e do desejo de um indivíduo, família, grupo ou comunidade de aumentar o bem-estar e concretizar o potencial de saúde humana, conforme manifestado na disposição de melhorar comportamentos de saúde específicos”,
como nutrição e exercício. Diagnósticos de promoção da saúde podem ser usados em
qualquer estado de saúde e não exigem níveis atuais de bem-estar. Essa disposição
é evidenciada pelas características definidoras. As intervenções são escolhidas junto
com indivíduo/família/grupo/comunidade para melhor garantir a capacidade de alcance dos resultados enunciados (ver Glossário de Termos).

Como priorizar diagnósticos
A ênfase na melhoria da qualidade e na segurança do paciente, na prática da enfermagem e na formação do enfermeiro, demonstra a necessidade de documentar e
implementar, de maneira padronizada, de modo que todos os profissionais de saúde
consigam entender, as necessidades dos pacientes que foram atendidas, conforme
sua prioridade. Assim, priorização de diagnósticos passou a ser um aspecto igualmente importante de implementação do processo de enfermagem. Priorizar os diagnósticos, com os resultados apropriados e os planos de intervenções, é indicação ao
instrutor de que os estudantes de enfermagem estão utilizando pensamento crítico/
raciocínio clínico, em outras palavras, demonstrando o processo de enfermagem.
Os professores, em especial com alunos novatos, precisam solicitar, de forma
clara, uma lista de diagnósticos de enfermagem com prioridades e não, simplesmente, pedir-lhes que listem seus diagnósticos. É importante dar uma justificativa aos
alunos para a importância de priorizar, associando isso ao oferecimento de atendimento qualificado e seguro ao paciente. Uma segunda estratégia é salientar que
priorizar só termina quando os estudantes confirmaram os dados que coletaram e
agruparam com a taxonomia da NANDA-I para determinar a precisão dos diagnósticos. Estabelecem-se prioridades com base nas necessidades de indivíduos, famílias,
grupos e comunidades; uma vez mais, no caso do estudante iniciante, começar pelo
indivíduo. Há professores que solicitam aos alunos a escolha de um diagnóstico que
consigam abordar durante suas experiências clínicas individuais. Não é o mesmo
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que priorizar diagnósticos de modo a refletirem o que precisa ser priorizado. É importante debater com os estudantes quando não conseguem intervir em um diagnóstico prioritário. Por exemplo, voltando a Sarah, se fosse um estudante novato e
a administração de medicamentos não fosse um resultado de aprendizagem clínico
esperado, o professor auxiliaria o estudante a relatar o diagnóstico ao enfermeiro
responsável pela paciente.

Ligação dos diagnósticos de
enfermagem a resultados e intervenções
No caso de Sarah, o estudante de enfermagem utilizou o resultado NOC “dor diminuída” (Moorhead et al., 2008), utilizando também uma intervenção de enfermagem
NIC de “controle da dor”(Bullechek et al., 2008). Uma das atividades da NIC era “Selecionar e implementar medidas farmacológicas (com base nas prescrições médicas)
e outras não farmacológicas e interpessoais, quando adequadas, para facilitar alívio
da dor”. Conforme comentado antes, embora Dor aguda fosse um diagnóstico de enfermagem prioritário, não era esperado que coubesse ao estudante a administração
de medicamentos; esperava-se, sim, que colaborasse com o instrutor e o enfermeiro
encarregado do paciente, de modo que este recebesse a intervenção apropriada. Entretanto, o estudante poderia ser capaz de atingir outros resultados do plano.
Diagnósticos de enfermagem acurados e válidos determinam resultados sensíveis à enfermagem. Esses resultados orientam a escolha das intervenções capazes
de produzir os efeitos de tratamento desejados. Uma vez mais, as intervenções irão
tratar os fatores relacionados (ou fatores de risco) ou as características definidoras.
Professores e alunos poderão utilizar as ligações de diagnósticos de enfermagem que
estão no final dos livros da NOC (Moorhead et al., 2008) e da NIC (Bulechek et al.,
2008) e no livro sobre as ligações entre eles (Johnson et al., 2006). Há professores
que sugerem que os alunos tragam seus resultados e intervenções de enfermagem.
Entretanto, na era da PBE (prática baseada em evidências) e QSEN (qualidade e
segurança em educação em enfermagem), recomenda-se com ênfase que os estudantes usem sistemas de classificação estabelecidos. O pensamento crítico pode ser
melhorado, auxiliando-se os estudantes a adaptarem seus diagnósticos da NANDA-I,
resultado NOC e intervenções NIC a cada um de seus pacientes. Além disso, outra
estratégia importante é levar os alunos a realizar buscas na internet para estudos
concentrados em determinado diagnóstico, resultado ou intervenções.
Entregues os estudos, os alunos podem, de forma crítica, apreciar essas evidências, o que demanda pensamento crítico. Levar os estudantes a comparar seus
achados com o que está na classificação da NANDA-I, NOC e NIC é outra maneira
de demonstrar que estão utilizando pensamento crítico, leitura crítica e habilidades
de apreciação. Para aqueles alunos que já avançaram no currículo, outra estratégia
envolve solicitar-lhes a escrita de um trabalho a ser publicado, com base em sua
apreciação crítica, síntese de pesquisa na literatura e comparação desses achados
com determinado diagnóstico da NANDA-I, ou com um resultado da NOC ou uma
intervenção da NIC.
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4
O valor dos diagnósticos de enfermagem
nos registros eletrônicos de saúde
Jane M. Brokel, Kay C. Avant, Matthias Odenbreit

Este capítulo quer descrever como os enfermeiros usam os diagnósticos de enfermagem em um registro eletrônico de saúde (RES). Inicialmente, explicaremos aspectos dos registros digitais para então revisar analiticamente a importância dos
diagnósticos de enfermagem, do uso desses diagnósticos e da sua documentação
por estudantes e enfermeiros profissionais. Em seguida, trataremos do papel dos
estudantes de pós-graduação e especialistas em informática na enfermagem que, na
área, estão envolvidos em atribuições a fim de desenvolver ainda mais e melhorar as
funções, os aspectos e as informações num RES. Esta parte do livro apresenta como
os RESs orientam os enfermeiros no uso de aplicações especializadas e conteúdo de
conhecimentos que os auxiliam a tomar decisões clínicas. A parte final está voltada
aos professores de cursos universitários que ensinam o uso de diagnósticos de enfermagem e o uso dos RESs.

Uso que os estudantes fazem dos
registros eletrônicos de saúde (RESs)
O uso de RESs abrange uma variedade de métodos. Este capítulo descreve as experiências clínicas de um enfermeiro e de um estudante ao utilizarem um RES longitudinal.
O capítulo começa com a descrição do que é um RES e de como é usado um RES longitudinal, além do papel do enfermeiro ao usar diagnósticos de enfermagem com o RES.

Registro eletrônico de saúde
Um RES é um conceito em evolução (Barrett, 2000; Englebardt e Nelson, 2002). Na
forma mais simples, oferece informações físicas/mentais ou condições passadas, presentes ou futuras de um indivíduo (Murphy, Waters e Amatayakul, 1999). Esses dados
têm origem em múltiplas fontes. As informações compiladas são precisas e completas,
quando quem as coleta valida o que está nos registros com o paciente. O repositório
das informações é organizado numa grande base de dados, o armazém de dados.
Um RES envolve muitas aplicações para computador, como documentação de
coleta de dados, monitoração e administração de medicamentos e planejamento do

atendimento (Englebardt e Nelson, 2002). Quando um enfermeiro faz uso de um
RES, digita dados, faz uploads, vê e recupera informações ao longo do dia para tomar
decisões bem pensadas para o diagnóstico e o tratamento de pacientes. Enfermeiros
utilizam dados da história coletados por outros (p. ex., funcionários de laboratório
ou do seu principal provedor de cuidados) e informações recém coletadas, inclusive
coletas de dados de enfermagem ou downloads de dispositivos biomédicos, fazendo
uso de diferentes aplicações ou aplicativos de RES.

Uso longitudinal
O RES é útil ao paciente em diferentes locais de atendimento. Enfermeiros e outros
profissionais podem acessar o RES no tempo real de atendimento ao paciente, ou
no futuro para reutilizar informações do paciente. Os dados dos pacientes estão no
formato digital, armazenados em tabela bem organizada, capaz de ser recuperada
quando necessário, ou partilhada por locais de atendimento de saúde diferentes.
Quando os enfermeiros interagem com os pacientes, seus dados demográficos, lista
de alergias, condição de imunização, resultados laboratoriais, radiografias e história
de problemas devem ser reutilizados. Na maior parte das vezes, as informações têm
origem nos pacientes, mas são documentadas em registros longitudinais de saúde
por enfermeiros, terapeutas, médicos, entre outros. Muito das informações é captado
em exames físicos, observações, dispositivos médicos acoplados ao paciente, entrevista e exames do paciente pelo enfermeiro. A reutilização de informações existentes
é estimulada, mas o enfermeiro deve, como rotina, fazer perguntas ao paciente e
observações para determinar “O que há de novo?” de modo a contribuir para a coleta
de dados do paciente, aumentando o registro ou modificando-o.

Importância dos diagnósticos de enfermagem nos RESs
A documentação dos diagnósticos de enfermagem é importante para o paciente e os
demais provedores de atendimento. No RES o estudante:
n

n
n

n

n

vê os riscos constantes do paciente (Risco de Aspiração, Risco de Quedas, etc.) e os
problemas (Troca de Gases Prejudicada, Incontinência Intestinal, etc.), identificados
e documentados por outros;
decide sobre novos diagnósticos de enfermagem e documenta-os, com base em
achados de coletas de dados do paciente;
facilita a comunicação dos reais problemas do paciente (Retenção Urinária,
Integridade da Pele Prejudicada, etc.) com enfermeiros e outros profissionais na
equipe de atendimento;
usa o diagnóstico de enfermagem para tomar decisões sobre as metas mútuas
desejadas pelo paciente (resultados do paciente) e o que pode ser feito
(intervenções de enfermagem);
determina e documenta quando os diagnósticos de enfermagem (de risco,
promoção da saúde ou problema real) estão resolvidos.
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A equipe interdisciplinar que cuida do paciente consegue ver os riscos que corre, suas possibilidades de promoção da saúde e os reais problemas de longo prazo.
Quando esses riscos são documentados e o paciente é agendado para ir a outros
departamentos no hospital (p. ex., radiologia ou fisioterapia), eles são vistos no RES
(Figoski e Downey, 2006). Por exemplo, quando um enfermeiro identifica e documenta Risco de Aspiração, há intervenções adicionadas ao plano de atendimento do
paciente relativas a posicionamento e ensino. Outros membros da equipe (o que
inclui terapeutas, nutricionistas e farmacêuticos) beneficiam-se de saber que o paciente corre Risco de Aspiração, que pode levar ao reposicionamento do paciente para
a posição sentada e alterar a medicação e o preparo das refeições para aumentar a
segurança. Se Risco de Aspiração permanecer, esse diagnóstico tem que ser partilhado
por outros. A documentação dos diagnósticos de enfermagem em RESs ajudará o
paciente que recebe alta a:
n

n

levar informações ao enfermeiro de atendimento domiciliar, de tempo prolongado
ou reabilitação, que continuará os cuidados do paciente após sua saída da
instituição hospitalar;
compartilhar os diagnósticos de enfermagem na lista de problemas, por meio de
serviços de localização de registros para troca de informações de saúde (HIE –
Health Information Exchange), por meio da continuidade da lista de problemas
da documentação de atendimento e o plano de atendimento.

Quando o paciente recebe alta e os riscos permanecem, os diagnósticos de enfermagem são armazenados num local de dados especiais para que outros tenham
acesso à HIE. O enfermeiro que recebe o paciente para serviços domiciliares consegue usar um portal na internet para ter acesso ao serviço online de localização de
registros/prontuários em busca de informações sobre o paciente, tentando achar
sua lista de problemas, plano de cuidados e dados laboratoriais, além de conhecer
intervenções em atendimentos anteriores e o progresso do paciente na direção dos
resultados desejados. É por meio de um serviço de localização de registros que outra
instituição, como a de atendimento domiciliar ou de continuidade do atendimento,
consegue ver os problemas do paciente durante sua permanência ali e entender o
tipo de atendimento oferecido. Por exemplo, quando o enfermeiro diagnosticou e
documentou um paciente com Risco de Quedas ou Risco de Aspiração, ele teria acrescentado os diagnósticos de risco à lista de problemas e intervenções de prevenção
de quedas e precaução contra aspiração ao plano de atendimento ou em registros
feitos no computador. Os resultados do paciente terão sido identificados no plano
de cuidados do paciente, com seu progresso na direção das metas mútuas. A lista de
problemas e o plano de cuidados são dois componentes do documento de continuidade do atendimento no HIE.*
N. de R.T.: No Brasil, não existe esse tipo de serviço. Já houve uma tentativa do SUS de armazenar
alguns dados médicos em um cartão, mas, infelizmente, o serviço não prosseguiu. O serviço de home
care (ou cuidado de longa permanência) acontece no SUS de forma isolada, o mesmo ocorrendo em
atendimentos na medicina supletiva (convênios).
*
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Como documentar diagnósticos de enfermagem no RES
O diagnóstico de enfermagem fica documentado em algumas partes do RES. Eles
podem ser de longo tempo ou solucionados no local de atendimento atual. Quando
o diagnóstico é de curto prazo, resolvido na hospitalização ou na visita, o problema
pode ser parte do plano de atendimento da equipe interdisciplinar para que sejam
prescritas intervenções, não sendo documentado na lista de problemas. Um diagnóstico de risco (Risco de Aspiração), de promoção da saúde (Disposição para Melhora
do Autocuidado) e o problema real (Negligência Unilateral) são três exemplos de
diagnósticos com possibilidade de duração além da alta hospitalar, podendo ser documentados na lista de problemas do paciente.
No RES, enfermeiros e estudantes precisam partilhar as informações sobre o
paciente nos locais de atendimento. Uma forma mais conhecida de se fazer isso envolve a documentação pelos enfermeiros dos diagnósticos de enfermagem de longa
duração, na lista de problemas. Essa lista é gerada a partir de uma lista variada de
termos clínicos padronizados, que inclui os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I
e diagnósticos médicos de doenças e síndromes. Diagnósticos, doenças ou síndromes
de longa duração para o paciente podem aparecer na lista de problemas desse paciente até sua solução. Qualquer diagnóstico de curto prazo, problema ou risco assim
solucionado, com tratamentos ou procedimentos, não aparece na lista de problemas.
A lista de problemas deve ser uma lista de diagnósticos, riscos, doenças crônicas
e síndromes que causam impacto no atendimento futuro do paciente. Por exemplo, Risco de Aspiração, Negligência Unilateral, diabetes melito, síndrome cerebral
ou Risco de Quedas, possivelmente, continuarão além da hospitalização para muitos
pacientes. São problemas que revelam necessidades que demandam atendimento
em todos os locais. A documentação dos diagnósticos de enfermagem na lista de
problemas do RES informa um risco conhecido ou um problema não resolvido, ou
uma oportunidade de promoção da saúde a todos os profissionais de saúde, além
dos que trabalham no hospital ou presentes à visita clínica ambulatorial. O paciente beneficia-se quando o atendimento de enfermagem continua nas instituições de
atendimento prolongado e no atendimento domiciliar, na comunidade, no local de
trabalho, na paróquia e nas escolas.

Diferenças entre RESs
Estudantes de enfermagem farão uso de sistemas diferentes de RESs em suas experiências clínicas nas diversas instituições. Os RESs não são organizados igualmente, de modo que a documentação dos levantamentos de enfermagem e dos
diagnósticos de risco, de promoção da saúde e os reais riscos podem variar nesses
RESs diferentes, nas diferentes instituições de atendimento. Um enfermeiro consegue escolher o diagnóstico na lista de problemas, na maior parte dos RESs. Esse
aplicativo requer que o profissional procure os diagnósticos de enfermagem numa
lista seleta muito grande. Os membros das equipes profissionais interdisciplinares,
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que diagnosticam problemas, conseguem adicionar diagnósticos de enfermagem
(p. ex., Risco de Aspiração) e diagnósticos médicos (como diabetes melito) à lista
de problemas. Esse é um tipo de RES que integra os problemas identificados pela
equipe interdisciplinar. Essa lista pode desencadear uma mensagem para que seja
colocada uma prescrição de intervenção, ou um conjunto de ordens para atendimento para o paciente (plano de cuidados), caso ela não exista ainda. Nesse caso,
o conjunto de cuidados para prevenção de quedas e precauções contra aspiração
é adicionado às prescrições do paciente, para que todos os outros consigam ser
informados a respeito.
Outros tipos de RESs possibilitam aos enfermeiros a documentação do diagnóstico de enfermagem no plano de cuidados, separado das prescrições, ali colocadas
pelo médico. Neste caso, médico e outros membros da equipe têm que olhar em
outro lugar de modo a encontrar as prescrições de prevenção de quedas e precaução contra aspiração para o plano de cuidados. A equipe, assim, está utilizando o
mesmo RES, embora com duas aplicações distintas em uso. Nesse tipo de aplicação,
o enfermeiro procura uma lista menor para achar os diagnósticos de enfermagem
no plano de cuidados. Outras unidades de enfermagem (p. ex., médico-cirúrgica) e
departamentos (como o de fisioterapia), envolvidos posteriormente com o paciente,
conseguem ver os diagnósticos e as prescrições de enfermagem, embora possam ter
que procurar no plano de cuidados as prescrições de cuidado do paciente, separadas
das prescrições médicas.
Os dois métodos, ainda que diferentes, têm de ser usados pelos enfermeiros
para o oferecimento de uma lista de diagnósticos de enfermagem e a comunicação
de intervenções e novos levantamentos de acompanhamento em relação aos problemas, às oportunidades de promoção da saúde e aos riscos. Em alguns RESs, o
enfermeiro recebe uma mensagem durante a documentação das coletas ou depois
dela. Nesses sistemas, os dados coletados do paciente são ligados, diretamente, a
diagnósticos potenciais, por meio da documentação das características definidoras e
dos fatores relacionados e/ou de risco, durante a coleta. Essa mensagem pode propiciar uma lista ainda mais curta de diagnósticos de enfermagem apropriados a serem
considerados. Uma lista pré-elaborada costuma ter o apoio de evidências e oferece
suporte à decisão do enfermeiro.
Mensagens de apoio à decisão clínica (CDS – clinical decision support) podem lembrar o enfermeiro de prescrever intervenções ou documentar mais tarde no
mesmo dia, conforme o plano de cuidados do paciente. Esses lembretes podem ser
colocados numa lista de navegação ou lista de tarefas de modo a lembrar o enfermeiro da necessidade de novos levantamentos focalizados do paciente e a documentar
todas as mudanças na condição. Cada RES varia na forma como foi projetado e nas
capacidades técnicas. Os estudantes que trabalham em diferentes instituições perceberão essas diferenças. Importante é, primeiro, procurar os diagnósticos que outros
enfermeiros identificaram para o paciente e fazer os acréscimos e as atualizações
necessários.
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Documentação de características definidoras,
fatores relacionados e fatores de risco no RES
A documentação precisa de diagnósticos de enfermagem deve ter o apoio de características definidoras, fatores de risco e/ou fatores relacionados. Esses componentes
das coletas de dados do paciente estão documentados no RES. A exatidão de um
diagnóstico de enfermagem pode ser validada quando o enfermeiro liga os diagnósticos documentados às coletas de dados do paciente. O Quadro 4.1 traz um exemplo
de apoio a um diagnóstico selecionado com um fator relacionado e características
definidoras. A documentação de diagnósticos de enfermagem e da justificativa à decisão do enfermeiro dá suporte ao repasse do material do paciente a outros.

QUADRO 4.1
Documentação de um diagnóstico de enfermagem
Deglutição prejudicada (diagnóstico de enfermagem) relacionada a defeito esofágico (fator relacionado),
evidenciado por anormalidade na fase esofágica por meio de estudo da deglutição, deglutição repetida e
vômito (características definidoras).

Há vários recursos de CDS em alguns RESs para ajudar os novos estudantes e os
enfermeiros iniciantes. Alguns RESs oferecem definições dos conceitos diagnósticos,
como no caso dos diagnósticos da NANDA-I. A definição pode estar no corpo de um
texto de consulta com o nome do diagnóstico. O enfermeiro pode passar os olhos
pelo diagnóstico para ver a definição ou selecionar um link para abrir uma caixa
de mensagens e ver a definição. As funções do RES podem diferir; os enfermeiros,
assim, devem tentar as duas opções para ter acesso às definições e ler as informações subjacentes que estão no RES. Essa definição pode também incluir a lista de
características definidoras e fatores relacionados ou de risco, as evidências dos diagnósticos de enfermagem, conforme mostrado no exemplo do Quadro 4.2. Nem todos
os registros eletrônicos de saúde, infelizmente, proporcionam esse nível de CDS aos
estudantes e novos enfermeiros. Quando não estão disponíveis, o texto NANDA-I
Definitions & Classifications (Definições e Classificações da NANDA-I), ou assistentes
digitais pessoais que incluam essas informações podem ser úteis para confirmar a
opção por um diagnóstico de enfermagem.
Esse tipo de conhecimento adicional permite que estudantes, enfermeiros e
outros compreendam melhor o que as pessoas gostariam de descrever sobre o paciente. A capacidade de abrir ou consultar as definições no RES e ver uma lista das
características definidoras, dos fatores de risco ou dos fatores relacionados é um
nível de evidências que ajuda os tomadores de decisões. A capacidade de consultar
informações adicionais, ou de anexá-las, ajuda o estudante e o enfermeiro novato a compreender completamente o que já está documentado e a usar definições
baseadas em evidências para auxiliar a selecionar e documentar o diagnóstico de
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QUADRO 4.2
Deglutição prejudicada
Definição: funcionamento anormal do mecanismo de deglutição, associado a deficiências na estrutura ou
no funcionamento oral, faríngeo ou esofágico
As características definidoras incluem: dor epigástrica, recusa dos alimentos, hálito ácido,
anormalidade na fase esofágica por meio de estudo da deglutição, azia, deglutição repetida, vômito
(sinais e sintomas na coleta de dados)
Os fatores relacionados incluem: anormalidades em vias aéreas superiores, defeito esofágico,
obstrução mecânica

enfermagem adequado no RES. Lunney (2006) descreve alguns recursos disponíveis
para orientar a aprendizagem e as habilidades de prática do estudante. São recursos
por vezes colocados nos RESs em apoio aos que ainda estão aprendendo. Estudantes
e enfermeiros da prática são encorajados a utilizar, com frequência, os recursos de
CDS em busca de definições e outras informações de consulta em apoio à tomada
de decisão, até que se sintam à vontade com o próprio nível de especialização em
relação a esses diagnósticos.
Resumindo, ao documentar o diagnóstico de enfermagem, o estudante deve
especificar os fatores de risco, ou fatores relacionados, e as características definidoras, ou indicar outro diagnóstico de enfermagem que apoie a decisão documentada
no RES. Com mais frequência, estimula-se o estudante a documentar o diagnóstico
de enfermagem com as características definidoras que dão suporte a ele e os fatores
relacionados, ou de risco, para justificar a decisão.

Relação de diagnósticos de enfermagem
e coleta de dados
Um enfermeiro coleta dados e assimila informações sobre o paciente; esses dados,
no final das contas, são usados para a tomada de uma decisão. Coleta de dados do
paciente que ocorre na admissão hospitalar deve proporcionar aos enfermeiros dados para o pensamento crítico e o raciocínio para que decisões sejam tomadas sobre
o diagnóstico de enfermagem, além de ajudar médicos e profissionais da enfermagem com diagnósticos médicos. Esses levantamentos e diagnósticos passam a ser
informações da história do paciente, no RES longitudinal. Os enfermeiros precisam
confirmar e atualizar as informações do paciente a cada levantamento subsequente; na maior parte, porém, a história contribui para o julgamento e as decisões do
enfermeiro sobre o cuidado. Aqueles fatores de risco e fatores relacionados para os
diagnósticos de enfermagem são, às vezes, encontrados no prontuário ou registro da
história do paciente, e o enfermeiro pode usar tais informações com os achados dos
levantamentos atuais. O enfermeiro não quer errar ou esquecer alguma coisa importante que oriente o plano de cuidados.
Importa que o estudante ou o enfermeiro novato conheça como organizar os
achados dos levantamentos e as informações anteriores do RES longitudinal para
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suporte do processo decisório do momento. As perguntas ao estudante ou ao enfermeiro da prática incluem: quais os diagnósticos de enfermagem que podem estar
ocorrendo nesse paciente, com base em meus levantamentos e na sua história? Que
outros dados preciso coletar ou revisar criticamente? Que diagnóstico de enfermagem ou médico tem relação com outro diagnóstico de enfermagem potencial? Por
exemplo, utilizando o raciocínio clínico, você pode achar que uma resposta humana
(como Dor Aguda) potencializa outra resposta (inclusive Mobilidade Física Prejudicada ou Privação do Sono).

Vínculo de diagnósticos de enfermagem com outros documentos
O RES auxilia os enfermeiros na coleta de informações e na sua comunicação. Ainda
assim, eles são diferentes. Se você conhece um RES, está familiarizado com um deles.
Os componentes da apresentação do RES que dão suporte às decisões de enfermagem e proporcionam ligações incluem:

Uma estrutura organizacional para levantamentos de enfermagem
Os Padrões Funcionais de Saúde de Gordon (Gordon, 2010), os domínios e as classes
da Taxonomia de enfermagem da NANDA-I (Von Krogh, 2008) e o Modelo de Sinergia do atendimento crítico (Curley, 2007; Hardin e Kaplow, 2005; Pacini, 2005) são
utilizados como infraestruturas da documentação de enfermagem nos RESs.
Cada estrutura é um guia útil baseado em evidências para que se saiba onde
documentar as observações e os achados de entrevistas, para que outros possam
ver os mesmos achados em uma estrutura organizada (ver Parte 1, A Taxonomia da
NANDA-I). Uma estrutura comum, usada globalmente, são os Padrões Funcionais de
Saúde de Gordon (Gordon, 2010). Os levantamentos de enfermagem, comumente,
estão espalhados numa estrutura de levantamentos médicos (uma revisão dos sistemas do organismo ou um exame físico completo), não sendo vista uma estrutura de
levantamento de enfermagem. Quando isso existe, os enfermeiros relatam casos em
que os levantamentos não podem ser captados, com facilidade, para o RES, uma vez
que não há orientação quanto a onde documentar achados como levantamentos de
relações e problemas familiares, ou sentimentos relativos a medo, solidão, desesperança ou impotência. Esses achados, identificados por meio de levantamentos dos
Padrões Funcionais de Saúde, não combinam com o campo de sistemas do organismo. Quando isso se dá, cada enfermeiro pode documentar, em um lugar diferente do
RES, ou fazer isso no campo de comentários livres. Sempre perguntar ao professor
ou aos administradores de enfermagem onde devem ser documentadas informações,
quando não houver uma estrutura organizadora.

Vínculo entre coleta de dados e
uma lista curta de diagnósticos de enfermagem
Alguns RESs trazem uma lista curta onde podem ser selecionados diagnósticos de enfermagem, com base num domínio e num subconjunto de classes de levantamentos.

154

Diagnósticos de enfermagem da NANDA

É comum o domínio (p. ex., fisiológico, segurança ou família) e a classe de subconjuntos (incluem eliminação, proteção e papéis e relacionamentos) orientarem onde
os levantamentos podem ser documentados, e a lista curta aumenta a seleção de um
diagnóstico de enfermagem apropriado.

Vínculo entre diagnóstico de enfermagem e resultado do
paciente, condição atual e meta mútua para um resultado
Esse tipo de informação nem sempre está disponível num RES. Os resultados do
paciente sensíveis à enfermagem estão ligados, diretamente, ao diagnóstico de enfermagem no plano de cuidados, e as etapas para medir o estado atual do paciente
em relação ao resultado estão documentadas, ainda que costume faltar a etapa que
estabelece a meta do paciente, nos sistemas RES. Uma exceção é o levantamento da
dor e seu controle, em que o paciente declara o nível de sua dor como um resultado
esperado. Quando o paciente estabelece seu resultado, o progresso em sua direção é
um indicador passível de medida, usado na coleta de dados.

Vínculo entre diagnósticos de enfermagem
e intervenções no plano de cuidados
Essa ligação de intervenções com os riscos e problemas do paciente, ou com melhorias na saúde (diagnósticos de enfermagem) é o local onde as intervenções baseadas em evidências são usadas em apoio à prática da enfermagem. Nessa relação, as
intervenções são selecionadas como opções para os diagnósticos de enfermagem,
apresentadas como conjuntos de cuidados. O conjunto de cuidados ou atendimentos
ajuda os enfermeiros a decidir o plano de cuidados com um nível de eficiência.
Os RESs proporcionam ligações entre diagnósticos de enfermagem, resultados
e intervenções de enfermagem no plano de cuidados. Essas ligações entre diagnóstico, resultados e intervenções de enfermagem possibilitam aos enfermeiros a escolha
rápida do plano de cuidados do paciente. Esse plano está acessível para ajuste ou
modificação, com a colaboração (input) do paciente. Em alguns REs em hospitais e
ambulatórios, o plano de cuidados de enfermagem é um aplicativo separado, ao passo que outros RESs integram o plano às ordens interdisciplinares. Esses aspectos do
RES conectam prescrições à documentação dos enfermeiros. Um aspecto das ligações
diretas com formulários de documentação eletrônica (telas) lembra aos enfermeiros
a documentação em conformidade com o plano de cuidados, o que garante que esses
profissionais sigam o plano e ainda avaliem o progresso do paciente na direção da
meta do resultado, possibilitando que revisem o plano, sempre que necessário.

Enfermeiro Especialista em Informática/
Estudante de pós-graduação – Guia para o Sistema
de Apoio à Decisão Clínica (SAD) no RES
O que se quer aqui é descrever como o enfermeiro especialista em informática trabalha para dar suporte aos enfermeiros clínicos, administradores e pesquisadores. Esse
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especialista facilita a tradução de modelos conceituais, conhecimentos empíricos e
evidências para todos os locais de prática. Os que elaboram RESs de sucesso têm,
primeiro, que identificar as teorias e os modelos conceituais que orientam a infraestrutura informacional dos dados relacionados à saúde e, segundo, compreender
as necessidades de enfermeiros e outros profissionais da saúde que utilizam e reutilizam as informações, em seu contexto de conhecimentos (Razzaque e Jala-Karim,
2010). Essas informações têm que ser uniformes e completamente compreendidas
no momento de troca com outros para que beneficiem o paciente.
O enfermeiro especialista em informática e o estudante de pós-graduação encontrarão uma variedade de recursos que auxiliam na tomada de decisão, no planejamento dos cuidados e no cumprimento do acompanhamento, auxiliares de enfermeiros e outros que cuidam do paciente. Osheroff (2009) descreve as intervenções
orientadas ao suporte à tomada de decisões clínicas (intervenções/CDS) como filtros
inteligentes de informações para um profissional da saúde (inclusive estudantes de
enfermagem, enfermeiros e outros profissionais) para orientar suas ações e decisões.
Intervenções CDS existem para ajudar os novos enfermeiros clínicos e estudantes a
aprenderem a prática da enfermagem.
Uma das intervenções CDS mais comum e simples envolve encontrar as definições para os diagnósticos de enfermagem, consultando rapidamente ou clicando com
o botão direito para abrir um texto de consulta, que pode incluir mais informações
sobre as características definidoras e os fatores relacionados (p.ex., InfoButtons; conteúdo de consulta baseado em evidências). É um tipo de CDS que facilita a escolha
do diagnóstico mais exato, do resultado do paciente a ser medido e das intervenções
de enfermagem.
Um segundo tipo de intervenção CDS é a tradução de conhecimentos de enfermagem em telas, desenvolvidas para facilitar a coleta de informações e a organização
de informações em apoio às decisões. É uma forma de ter conhecimentos elaborados
diretamente para RESs. As telas podem apresentar ou exibir uma estrutura de enfermagem que organiza levantamentos do paciente e orienta a coleta das informações.
Costumam incluir perguntas para entrevistas, com domínios e classes da taxonomia
da enfermagem. A taxonomia constitui um método de organização das coletas de
dados de enfermagem. Além disso, essas telas podem apresentar instruções de coleta
de informações ou medidas de pontuação (escalas da dor apropriadas à idade, Escala
do Coma de Glasgow, Escala Morse de Quedas, Escala de Braden, Inventário II da
Depressão de Beck, etc.). Os escores dos levantamentos, as perguntas das entrevistas
e as medidas fisiológicas costumam requerer instruções de uso que orientam estudantes e enfermeiros iniciantes no uso dos diagnósticos de enfermagem.
Um terceiro tipo de CDS inclui o uso lógico das informações que estão presentes
no RES. Esse tipo de aplicativo CDS automatiza buscas de informações do paciente,
identifica padrões de informação e envia uma mensagem ao enfermeiro, com recomendações sobre o cuidado. Um exemplo é quando o enfermeiro documenta a regurgitação e o problema da dificuldade para deglutir do paciente, numa tela nutricional;
esse ato automatiza a seleção do diagnóstico de enfermagem Risco de Aspiração e as
precauções contra aspiração, além de encaminhamento a terapeutas de reabilitação
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e nutricionista. Os alertas lógicos, por meio de uma mensagem ao médico, automatizam uma ordem de encaminhamento ao terapeuta e sugerem o acréscimo de
diagnósticos de enfermagem à lista de problemas. Esse tipo de CDS complexo pode
ser chamado de alerta ou CDS para a melhor prática, ou regra especializada, que
apoia o enfermeiro, porque, automaticamente, faz contato com membros da equipe
interdisciplinar (Brokel, Shaw e Nicholson, 2006).
Outros tipos de intervenção CDS utilizam o diagnóstico de enfermagem para
guiar as decisões do enfermeiro. São intervenções que dão suporte aos enfermeiros
na administração segura de medicamentos, nas comunicações de encaminhamentos
a outras disciplinas, nas ordens de conjuntos de cuidados que usam diretrizes para
a melhor prática e na orientação da documentação clínica, utilizando linguagens de
enfermagem padronizadas e outros termos médicos e laboratoriais.

Papel da informática em enfermagem
A função da informática em enfermagem é facilitar o desenvolvimento de RESs e CDSs
e a análise da efetividade do cuidado, por meio do uso de grandes repositórios de
dados. Outro papel importante é avaliar um RES e melhorar seus aplicativos para enfermeiros. A avaliação de tecnologia de informações de saúde baseia-se em padrões e
critérios que apoiam a prática da enfermagem, a educação, a pesquisa e a administração dos serviços dos enfermeiros. Especialistas em informática aprendem os padrões
profissionais, internacionais e nacionais que causam impacto no desenvolvimento e na
criação de tecnologia e infraestruturas de informação. Os tipos de padrões que causam
impacto no uso de RESs incluem terminologias padronizadas, ligações e associações
de elementos para o conjunto de dados de enfermagem, modelos de informações de
referência Health Level Seven International (HL7), evidências e protocolos de enfermagem, procedimentos de proteção e casos de uso para fluxogramas de trabalho (p.
ex., processo de enfermagem para serviços críticos, ambulatoriais, de emergência e de
longa permanência).
Neste capítulo, concentramo-nos nos conceitos dos diagnósticos de enfermagem para o RES. Um exemplo de avaliação é a utilização da Taxonomia da NANDA-I
para a prática da enfermagem, que avalia a estrutura para a coleta de dados e os
diagnósticos de enfermagem. O enfermeiro especialista em informática trabalha com
outros enfermeiros clínicos, administradores e pesquisadores para conhecer quais os
modelos conceituais e teóricos que norteiam a prática para a criação dos RESs que
darão suporte a ela. A taxonomia da enfermagem oferece uma estrutura, assim como
guia à criação e aperfeiçoamento para a documentação. O papel da informática na
enfermagem está envolvido na formação dos enfermeiros em busca do aperfeiçoamento do fluxograma de trabalho e aquisição de conhecimentos de enfermagem,
bases de dados sobre fármacos, ou recursos da medicina e das ciências da saúde para
enfermeiros. Esses recursos costumam estar ligados ao RES para uso à beira do leito.
Na década anterior, muitas instituições adotaram RESs em hospitais e agências de atendimento domiciliar; hoje, mais instituições de atendimento prolongado
e locais de atendimento ambulatorial e comunitário adotam esses sistemas. A meta
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é chegar à interoperacionalidade das informações de saúde e das tecnologias de
atendimento ao paciente, usando padrões, além de utilizar taxonomias baseadas em
evidências, ligações e protocolos com os RESs (Halley, Sensmeier e Brokel, 2009).

Guia de professores para estudantes para
uso de diagnósticos de enfermagem nos RESs
O educador de estudantes usa uma variedade de RESs, em locais diversos. Os RESs
apresentam-se de formas diferenciadas para as infraestruturas das informações de
enfermagem. As diferenças nessas infraestruturas criarão um pouco de confusão inicial nos alunos que querem conhecer onde deve ser colocada a documentação clínica
no RES. Esse local é importante, quando as informações são utilizadas e reutilizadas
para exposição de resumos clínicos, alertas CDS, mensagens ou lembretes e para
troca de informações essenciais, quando um paciente passa ao nível seguinte de
cuidados. Este capítulo foi escrito, inicialmente, para orientar o estudante ou o enfermeiro da prática quanto ao uso do RES; em segundo lugar, foi escrito para orientar
o estudante de pós-graduação em informática da enfermagem ou o especialista em
informática da enfermagem e, finalmente, para orientar o educador que direciona a
autoaprendizagem e as experiências de prática clínica dos estudantes.
Esta parte do livro traz mais conteúdos que explicam os antecedentes que guiam
a aprendizagem de habilidades dos estudantes para a documentação dos diagnósticos de enfermagem, no local mais adequado no RES. A localização da documentação
no RES longitudinal é importante para a continuação do atendimento no caso dos
diagnósticos de enfermagem não solucionados em locais onde ocorre apenas uma
consulta. Por exemplo, os diagnósticos de enfermagem de risco sem solução podem ser reutilizados no RES, quando o paciente volta ao local do atendimento. Essa
reutilização de dados longitudinais, como diagnósticos de enfermagem, oferece aos
enfermeiros novas condições para poupar tempo no trabalho e eliminar o que não
tem uso, quando da recriação de um plano das intervenções de enfermagem que se
mostrou funcional para um paciente, uma família, um grupo ou uma comunidade.
Os estudantes têm que, inicialmente, procurar diagnósticos de enfermagem preexistentes e o plano de cuidados anterior para, então, validar se eles se adaptam ou não
aos novos levantamentos clínicos.
A prática da enfermagem foi recriada ou passou por reengenharia, e ainda passa por isso, com as novas tecnologias de informação de saúde, inclusive o RES longitudinal, os aplicativos CDS, as bases de dados de conhecimentos no RES, HIE e
prontuários pessoais de saúde. Todas essas tecnologias oportunizam a documentação
das necessidades de saúde de longo prazo do paciente, o encontro de ações por meio
da reutilização de informações das histórias e a seleção de intervenções de eficiência comprovadas para cada paciente. O futuro entusiasma, mas exige um otimismo
cauteloso. Nem todos os RESs são criados da mesma maneira; os estudantes, assim,
têm que compreender as capacidades e as limitações dos RESs e o tipo de informação disponível em HIEs. Quando há limites, estudantes e enfermeiros precisam saber
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como preencher as lacunas nas atuais tecnologias e agilizar seu aperfeiçoamento,
assegurando atendimento seguro ao paciente (Keenan, Yake, Tschanen e Mandeville, 2008). Existe um enorme potencial de uso de intervenções CDS disponíveis nos
RESs que facilitam a tomada de decisão do enfermeiro ao escolher os diagnósticos.
Há oportunidades de priorização de diagnósticos, mensuração dos resultados do paciente em mais de um local de atendimento e manutenção de um plano de cuidados
que se mostrou benéfico em relação às necessidades mentais do paciente e de seus
familiares. É normal os RESs darem muita atenção aos parâmetros fisiológicos e menos aos outros domínios da prática da enfermagem. Os educadores têm que ajudar
os estudantes a solucionar isso nessa evolução das tecnologias e reforçar um melhor
desenvolvimento.

Documentação
A capacidade de coletar dados do paciente começa com o enfermeiro e como ele
identifica o que coletar e documentar a partir de entrevistas, exame físico e observações constantes, bem como o que compilar a partir de documentos com as histórias.
Esses achados dos levantamentos e da história contêm as características definidoras,
os fatores de risco e os fatores relacionados que compõem as evidências para uma
decisão sobre os problemas reais do paciente, as oportunidades de promoção da
saúde ou os riscos. Os fatores das histórias podem ajudar os estudantes a identificar
riscos ou problemas reais dos pacientes. Os alunos devem ser estimulados a usar os
capítulos deste livro para orientar o processo decisório e utilizar as ferramentas de
RES, anteriormente discutidas para a documentação do diagnóstico de enfermagem,
acompanhado da justificativa da decisão.

Uso do RES
Os estudantes devem descrever a estrutura de coleta de dados utilizada no RES.
Solicitar ao estudante que descreva onde os dados estão localizados, como foram
coletados, onde devem estar as informações e quando é importante usar e reutilizar
as informações. Eles podem não lembrar onde estão os dados dos levantamentos no
RES; importante que seja solicitado onde essas informações podem ser encontradas.
Não deve causar surpresa o fato de os estudantes relatarem que não conseguiram
documentar uma coleta de dados porque não sabiam onde registrá-los. Quando a estrutura para coleta de dados de enfermagem está disfarçada na estrutura de sistemas
médicos do organismo, estudantes de pós-graduação e graduação costumam relatar
casos de não localização para documentar. O RES longitudinal pode ser organizado
para ajudar os enfermeiros em seu trabalho diário, embora nem sempre seja esse
o caso. Nem todos os RESs foram criados com um modelo conceitual de prática da
enfermagem e linguagens da enfermagem. É por isso que este capítulo foi escrito
para auxiliar o estudante, o enfermeiro iniciante e os professores de universidades,
oportunizando o uso de vários RESs.
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Orientação à aprendizagem do estudante
Para orientar a aprendizagem do estudante, os professores precisam expor a Taxonomia da NANDA-I para a prática da enfermagem. Os estudantes têm que localizar,
nos registros eletrônicos de saúde, a maneira pela qual todos os dados têm sido
identificados na estrutura de enfermagem. Ao utilizar a Taxonomia da NANDA-I, os
professores podem solicitar aos estudantes que expliquem como cada um dos domínios da enfermagem foi usado para coletar dados do paciente. O estudante pode
descrever os levantamentos que foram parte dos domínios de Promoção da Saúde,
Nutrição, Eliminação e Troca, Atividade/Repouso, Percepção/Cognição, Autopercepção, Papéis e Relacionamentos, Sexualidade, Enfrentamento/Tolerância ao Estresse,
Princípios da Vida, Segurança/Proteção, Conforto, Crescimento/Desenvolvimento.
Motivar o aluno, tendo uma finalidade, a aprender todos os domínios da Taxonomia
da NANDA-I e a falar sobre todos eles, aumentando a sua abordagem holística ao
levantar dados sobre as respostas humanas do paciente. Consultar o Capítulo 1 da
Taxonomia II da NANDA-I para revisar o alcance do que deve e pode ser coletado
com pacientes, famílias, grupos e comunidades.

Compreendendo RES, CDS e
Troca de Informações de Saúde (HIE)
A infraestrutura informacional para as tecnologias de informação de saúde, como o
RES, deve ter aspectos comuns em sistemas comerciais diferentes. Todos os RESs possuem um elemento de documentação clínica para recuperar levantamentos, medir
resultados e registrar as intervenções feitas. A infraestrutura informacional é muito
diferente. Alguns RESs são criados, tecnicamente, utilizando o modelo médico; outros, usando uma abordagem interdisciplinar. Os RESs possuem estruturas comuns
que incluem uma lista de problemas, um perfil alérgico, uma base de dados farmacológica para educação do paciente e alertas farmacológicos, um perfil medicamentoso
para os fármacos administrados, bem como registro eletrônico da administração de
medicamentos para os fármacos administrados. Outros aspectos de aplicativos têm
formatos diferentes para o plano de cuidados; costumam ser chamados de registros
eletrônicos de ordem do provedor de atendimento ou processo de planejamento de
cuidados; há ainda um elemento para navegação na rede, que prepara as instruções
específicas para a alta hospitalar. Nem todos os RESs são iguais; assim, os estudantes
podem sentir necessidade de documentar em locais diferentes. Os alunos relatam
seus desafios ao tentar encontrar onde documentar os levantamentos e resultados do
paciente, quando a estrutura é limitada a um modelo médico. Cabe aos educadores
ajudar os alunos a discernir as estruturas de enfermagem para documentação clínica
e encontrar fluxogramas de trabalho internos estabelecidos (i.e., papel e livros de
consulta), capazes de ser utilizados para compensar as lacunas, até que ocorram
atualizações nos RESs.
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Estrutura de coleta de dados
No primeiro uso de um RES, o estudante precisa aprender sobre a coleta de
dados utilizada para identificar riscos, problemas, necessidades e oportunidades de
promoção da saúde do paciente. A documentação eletrônica do aluno deve ser empregada para combinar coletas com características definidoras, fatores relacionados
ou de risco que justifiquem a escolha de um diagnóstico de enfermagem. Esse exercício é útil para que os estudantes aprendam como ligar achados clínicos a diagnósticos de enfermagem de riscos, problemas reais e/ou necessidades de promoção da
saúde dos pacientes.

Recursos de conhecimento (Biblioteca)
No RES, o estudante pode usar conhecimentos sobre definições, características definidoras, fatores relacionados e fatores de risco como evidência, em apoio às decisões
clínicas sobre o paciente. Quando o RES integra as evidências de enfermagem que
oferecem suporte ao processo decisório à cabeceira do paciente ou em um local de
atendimento, o estudante pode procurar definições e características definidoras associadas, fatores de risco e fatores relacionados como auxílio à tomada de decisão.
Quando não está diante do RES, os estudantes precisarão do livro de consulta da
NANDA-I, ou de uma versão digital da NANDA-I.

Lista de problemas
Os problemas de longa duração e os riscos fazem parte de um perfil do paciente, nas
listas de problemas. Essa lista existe como um conjunto de dados para todas as consultas, estando acessível a todos no serviço HIE de localização de registros. Essa lista
de problemas é útil para locais de atendimento especializados em saúde, serviços
de saúde domiciliar e farmácias, além dos provedores primários de atendimento de
saúde do paciente. A lista de problemas é uma característica-padrão desse sistema.

Planejamento de atendimento interdisciplinar
Esse elemento não é igual nos RESs; alguns sistemas comercializados integram as
prescrições colocadas por todas as disciplinas clínicas ao passo que outros separam
as prescrições dos enfermeiros daquelas que o médico digita para o paciente. É nesse
aspecto que reside muito da singularidade dos RESs clínicos, que constitui um desafio para os estudantes. Quando o RES é integrado, o médico e todos os demais veem
o plano de atendimento de enfermagem na mesma função de ordens do RES. Quando separado, o enfermeiro e o estudante precisam passar por etapas para manter o
médico e os outros informados do atendimento de enfermagem, porque eles podem
não ver o plano de cuidados do enfermeiro.
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Suporte às decisões clínicas
Esse é um dos elementos mais complexos, uma vez que envolve o uso de muitos
aspectos antes referidos e um aplicativo especializado. Alguns estudantes de enfermagem avançados em informática aprendem como criar, construir e avaliar a validade, a confiabilidade e a efetividade das intervenções CDS. O uso de linguagens
de enfermagem padronizadas, como os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, é
necessário para o desenvolvimento de um aplicativo de apoio CDS.

Troca de informações de saúde
Esse aspecto é parte dos HIEs estaduais e da rede nacional de informações de saúde,
nos Estados Unidos, para que sejam levadas as informações formatadas padronizadas de um local a outro. A lista de problemas, de alergias, de medicamentos, as
imunizações e o plano de cuidados são conjuntos de dados padronizados, que usam
vocabulários de informação de saúde. A lista de problemas e o plano de cuidados são
dois itens na continuidade da documentação do atendimento (HL7v3). Os diagnósticos de enfermagem padronizados são documentados pelos enfermeiros; assim, podem ser trocados entre os locais de trabalho para o paciente e as famílias. Os enfermeiros acessam o portal na rede para assinar o serviço de localização de registros ao
procurar o paciente, a lista de problemas e o plano de cuidados. Os diagnósticos de
enfermagem que costumam ser de risco e problemas de longo prazo e de necessidades de promoção da saúde ficam retidos no registro de saúde longitudinal para que
o atendimento seja mantido em todos os locais. A Tabela 4.1 traz alguns exemplos.

Registros pessoais de saúde
Um tipo de tecnologia de informação de saúde que está já sendo vislumbrado é o uso
de registros pessoais de saúde (PHR, personal health records). O PHR está voltado ao
uso pelo paciente de suas informações para necessidades relativas a trabalho, família
e/ou escola. Os pacientes são envolvidos na recepção e envio de mensagens de seus
provedores de atendimento de saúde, quando os PHRs estão conectados ao RES. O
enfermeiro terá que envolver pacientes e ensiná-los a monitorar e documentar sinais,
sintomas e mudanças em sua condição para seu PHR. Os enfermeiros terão oportunidades de usar diagnósticos de enfermagem de promoção da saúde para envolver
os pacientes na identificação de necessidades de saúde e na busca de intervenções
para atendimento a essas necessidades, tendo ainda que monitorar o progresso ao
longo do tempo. O PHR é fundamental para o atendimento centrado no paciente e
terá informações as quais os enfermeiros devem ter acesso para encontrar os levantamentos do paciente para o diagnóstico das respostas humanas e o planejamento
dos cuidados nos domicílios.
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Tabela 4.1
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM A SEREM ADICIONADOS À LISTA DE PROBLEMAS, NO
REGISTRO ELETRÔNICO DE SAÚDE
Diagnóstico de enfermagem

Domínios da coleta de dados

Local de documentação

Risco de glicemia instável
Nutrição
Se temporário, no plano de cuidados;
		
na lista de problemas, se for risco
		longitudinal
Risco de sangramento
Atividade/Repouso
Plano de cuidados
Risco de tensão do
Papéis e Relacionamentos
Lista de problemas
papel de cuidador
Constipação
Eliminação e Troca
Lista de problemas
Isolamento social
Conforto
Lista de problemas
Memória prejudicada
Percepção/Cognição
Lista de problemas
Atraso no crescimento e
Crescimento/
Lista de problemas
no desenvolvimento
Desenvolvimento
Risco de violência
Segurança/Proteção
Plano de cuidados
direcionada a si mesmo
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Diagnósticos de
enfermagem e pesquisas
Margaret Lunney, Maria Müller-Staub

Desde 1973, os diagnósticos aprovados para a Taxonomia de Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I foram desenvolvidos e submetidos por enfermeiros que utilizaram uma variedade de métodos de pesquisa. Cada diagnóstico baseia-se em uma pesquisa, sendo que alguns têm evidências de pesquisa mais sólidas que outros (Berger,
2008; Herdman, 2009). Durante as últimas quatro décadas, os métodos de pesquisa
sofisticaram-se e o Diagnosis Development Committee exigiu evidências mais rigorosas como fundamento para a aprovação de novos diagnósticos (Herdman, 2009).
Para que permaneça baseada em evidências, a Taxonomia da NANDA-I, porém,
precisa do apoio de pesquisas contínuas. Alguns tipos de estudos necessários são
análises de conceitos, validação de conteúdos, validação relacionada a construtos, a
critérios e a consenso. Além disso, estudos que estabelecem a sensibilidade, a especificidade e o valor de previsão de indicadores clínicos em populações específicas,
estudos da precisão dos diagnósticos de enfermagem e de implementação são necessários. As referências citadas em cada descrição a seguir podem ser utilizadas como
recurso para esses métodos de pesquisa.

Análises de conceitos
Análises de conceitos foram e ainda são um aspecto importante do desenvolvimento
e da aprovação de novos diagnósticos (Avant, 1990). A identificação e a formulação
de conceitos compõem a primeira etapa do desenvolvimento de um novo diagnóstico
e do aperfeiçoamento de diagnósticos já aceitos. Todo diagnóstico de enfermagem é
um conceito que precisa ser desenvolvido por meio de métodos sistemáticos (Walker
e Avant, 2005). Um estudo clássico, por exemplo, foi a análise de conceito de Whitley (1992) em relação a medo.
Na conferência da NNN Alliance (NANDA-I – NIC – NOC), em 2006, houve o
relato de uma análise de conceito para o desenvolvimento de um novo diagnóstico
de promoção da saúde, associado ao bem-estar: Desempenho do Papel de Família
Apoiadora (Lamont, 2006). Melo Ade, Carvalho e Pelà (2007) utilizaram análises de
conteúdo para recomendar mudanças nos diagnósticos de Disfunção sexual e Padrão
de sexualidade ineficaz.

Validação de conteúdo
Estudos de validação de conteúdo costumam compor a base do aperfeiçoamento de
diagnósticos aprovados e do desenvolvimento de novos diagnósticos. Nesses estudos,
há dois grupos possíveis de sujeitos – enfermeiros que trabalham com pacientes com
os diagnósticos específicos, ou pacientes que, no momento, vivenciam o diagnóstico
(Fehring, 1986). Um dos problemas com enfermeiros como sujeitos, no entanto,
especialmente no caso de um diagnóstico novo, é terem de enunciar, de memória, a
importância das características definidoras. Estudos de validação clínica, nos quais
os pacientes são investigados quanto às características definidoras enquanto eles
evidenciam a resposta humana específica, oferecem dados melhores para estudos de
validação de conteúdo.
Chaves, Barros e Marini (2010) realizaram um estudo de validação de conteúdo
que utilizou enfermeiros especialistas no diagnóstico Memória Prejudicada. A definição, as características definidoras, os fatores relacionados e o fator relacionado proposto, o “envelhecimento”, foram avaliados mediante uso do método de Fehring (1986).
Em outro estudo com enfermeiro especialista, foi usado um tipo correlacional descritivo (Guirao-Goris e Duarte-Climents, 2007), com uma população de enfermeiros
espanhóis para avaliar o diagnóstico Estilo de Vida Sedentário. Os autores utilizaram o
índice de Validade de Conteúdo Diagnóstico de Fehring (DCV) para determinar o DCV
de cada uma das características definidoras, analisar a validade fatorial e convergente
do título e determinar como as características dos perfis dos especialistas afetavam o
DCV do diagnóstico. O índice do DCV para especialistas foi de 0,70, e a validade fatorial mostrou dois fatores diferentes: (1) a expressão de sedentarismo e (2) o desempenho de atividades da vida diária. Com a análise fatorial dos dados demográficos do
enfermeiro especialista, os dois fatores de experiência e educação foram identificados.
Durante décadas, os dados de estudos de validação clínica funcionaram como
apoio aos diagnósticos de enfermagem (p.ex., Bartek, Lindeman e Hawks, 1999;
Carlson-Catalano et al., 1998; Kim et al., 1984; Zeitouns, Barros, Michel e Bettencourt, 2007). Os desafios à realização de estudos clínicos são grandes, mas vale a
pena, porque os dados têm a ver com pacientes clínicos que, no momento, apresentam a resposta humana que interessa ao pesquisador. Considerações metodológicas
para esses estudos foram descritas por Carlson-Catalano e Lunney (1996), Grant,
Kinney e Guzzetta (1990) e Maas, Hardy e Craft (1990). Sparks e Lien-Gieschen
(1994) apresentaram diretrizes revisadas para classificar e interpretar as características definidoras como elevada ou moderadamente relevantes para a elaboração de
um diagnóstico. Essas diretrizes para a atribuição de pontos são importantes para
que sejam evitadas aquelas listas enormes de características definidoras. Alguns
diagnósticos aprovados atualmente têm essas listas, que podem ser reduzidas se forem feitos estudos clínicos utilizando as diretrizes referidas.
Foi realizado um estudo clínico com três fases para validar 18 características
definidoras de Perfusão Tissular Periférica Ineficaz (Silva, Cruz, Bortolotto, Irigoyen,
Krieger, Palomo e Consolim-Colombo, 2006). Antes do estudo, foram identificadas
características definidoras por meio de revisão da literatura. A primeira fase do estudo consistiu na construção e validação de um instrumento de coleta de dados. Na
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segunda fase, os pacientes passaram por uma avaliação clínica de enfermagem que
incluiu entrevista, exame físico e exames para avaliar a perfusão periférica. A terceira fase foi a validação clínica das características definidoras de Perfusão Tissular Periférica Ineficaz e envolveu a avaliação da função vasomotora, por meio de três métodos: análise da vasodilatação em resposta a hiperemia reativa, infusão intra-arterial
de acetilcolina e medidas da velocidade da onda do pulso. Foi feita uma coleta de
dados da função vasomotora em 24 pacientes com cardiomiopatia hipertensiva. Foi
realizada uma análise estatística, usando o teste-t de Student e o teste de Kruskal-Wallis para determinar a significância das relações entre as características definidoras e os dados da função vasomotora. As características definidoras do diagnóstico
foram altamente associadas aos dados encontrados nos levantamentos clínicos da
função vasomotora e nos testes que funcionaram como “padrões-ouro” para Perfusão
Tissular Periférica Ineficaz.

Validade relacionada a construtos e critérios
“O desenvolvimento de conhecimentos sobre diagnósticos na Taxonomia da NANDA-I significa que uma série de estudos tem de ser feita para cada diagnóstico, além dos
grupos de diagnósticos” (Parker e Lunney, 1998, p. 146). Os vários tipos de estudos
necessários para o estabelecimento de uma validade relacionada a construtos e critérios são confiabilidade, epidemiológicos, resultados, análise causal e generalização
(Parker e Lunney, 1998). Os estudos de confiabilidade são capazes de indicar a estabilidade e a coerência dos diagnósticos.
Estudos epidemiológicos sobre a incidência e a prevalência de diagnósticos
específicos em locais e populações são capazes de mostrar a importância e a co-ocorrência de diagnósticos. Por exemplo, em análises retrospectivas de 123.241
admissões sequenciais em um hospital universitário, Welton e Halloran (2005) demonstraram que os diagnósticos de enfermagem foram bons elementos de previsão
de resultados hospitalares, acrescentando entre 30 e 146% de poder explicativo aos
grupos de diagnósticos relacionados (diagnosis-related groups) e a todos esses grupos
de diagnósticos relacionados aperfeiçoados pela entidade pagadora. Os estudos epidemiológicos também podem ser feitos para mostrar as relações entre diagnósticos,
intervenções e resultados.
Estudos de resultados ou efetividade exemplificam os prognósticos dos diagnósticos e as melhores intervenções para ajudar as pessoas com diagnósticos específicos. Estudos de efetividade estão sendo feitos por uma equipe de pesquisadores
em Iowa (Shever Titler, Dochterman, Fei e Picone, 2007). Estudos sobre ensino de
enfermeiros a utilizarem diagnósticos e intervenções de enfermagem mostraram melhores resultados nos pacientes (Müller-Staub, Needham, Odenbreit, Lavin e van
Achterberg, 2007, 2008).
Um simpósio sobre três exemplos de estudos de efetividade foi apresentado
na Conferência da NNN Alliance de 2006 (Dochterman, 2006). Estudos de análise
causal, utilizando modelos experimentais, podem mostrar a relação entre diagnósticos e teorias e a importância do uso de diagnósticos padronizados para o alcance de
atendimento de enfermagem altamente qualificado.
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Estudos de generalização podem mostrar a importância dos diagnósticos de
enfermagem entre instituições e diagnósticos médicos (Classificação Internacional
das Doenças, 1987). Um bom recurso para que sejam feitos estudos de validade e
confiabilidade é um livro sobre medidas (p. ex., Waltz, Strickland e Lenz 2005).

Validação por consenso
Técnicas de validação por consenso estão sendo usadas para estabelecer as ligações
entre NANDA-I, a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) e a classifi
cação dos Resultados de Enfermagem (NOC) e populações específicas, para a ela
boração de padrões de prática e a identificação dos termos específicos a serem incluídos nos registros eletrônicos de saúde (Carlson, 2006a, 2006b; Westmoreland,
Wesorick, Hanson e Wyngarden, 2000). O estudo de Westmoreland e colaboradores
validou que suas diretrizes de prática clínica delineavam os serviços certos e conhecimentos certos em relação a esses serviços (2000, p. 19). Carlson (2006a, 2006b)
recomenda métodos participativos de pesquisa de ação para enfermeiros atuantes
a fim de identificar termos específicos da NANDA-I, da NIC e da NOC, aplicáveis a
pacientes atendidos por seu sistema de saúde ou unidade. Esse processo está sendo utilizado em uma variedade de locais de atendimento e pode ser adotado pelos enfermeiros em qualquer instituição e localidade (Lunney, McGuire, Endoza e
Waddy-McIntosh, 2010; Lunney, Caffrey e Umbro, 2010; Minthorn, 2006, Minthorn
e Lunney, 2010).

Sensibilidade, especificidade e
valor de preditivo de indicadores clínicos
A sensibilidade, a especificidade e o valor de preditivo dos indicadores clínicos são
necessários a populações capazes de vivenciar uma resposta específica a um problema de saúde ou processo de vida. Por exemplo, crianças hospitalizadas com doença
cardíaca congênita possivelmente terão Desobstrução Ineficaz das Vias Aéreas. Em
um estudo com 45 crianças de 1 ano de idade ou menos, com doença cardíaca congênita (Silva, Lopes, Araújo, Ciol e Carvalho, 2009), apenas 31% das crianças com
Desobstrução Ineficaz das Vias Aéreas foram identificadas no primeiro levantamento,
ao passo que 71% foram identificadas no último levantamento. A medida da sensibilidade, da especificidade e do valor preditivo dos indicadores clínicos significou uma
grande diferença na quantidade de crianças identificadas com Desobstrução Ineficaz
das Vias Aéreas. É possível que a identificação do diagnóstico tenha melhorado as
intervenções de enfermagem e os resultados de saúde dessas crianças.
Sensibilidade, especificidade e valor preditivo de características definidoras
do diagnóstico de enfermagem Espiritualidade Prejudicada foram calculados em
120 adultos com doença renal crônica em hemodiálise (Chaves, Carvalho, Goyata e
Souza, 2010). Espiritualidade Prejudicada foi identificada em 27,5% dos pacientes.
Valores altos de sensibilidade, especificidade e valor preditivo foram encontrados
com características definidoras de raiva, sensação de abandono, questionamento do
sofrimento e alienação expressa.
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Estudos sobre a acurácia dos diagnósticos de enfermagem
Estudos sobre a acurácia dos diagnósticos de enfermagem e os fatores que a influenciam são necessários, porque estudos anteriores estabeleceram que precisão é muito
variável (Lunney, 2008). A precisão dos diagnósticos de enfermagem é importante, uma vez que constitui a base das escolhas de intervenções e resultados. Como
exemplo, há um estudo clínico feito por Lunney, Karlik, Kiss e Murphy (1997) e um
levantamento via correios, feito por Hasegawa, Ogasawara e Katz (2007), um estudo
do ensino do pensamento crítico a enfermeiros experientes (Cruz, Pimenta e Lunney,
2009) e um estudo de ensino de pensamento crítico a estudantes de enfermagem
(Collins, 2010).
A prevalência de uma documentação precisa foi levantada em prontuários de
pacientes (n = 341) de 35 alas em 10 hospitais aleatoriamente escolhidos, nos Países
Baixos (Paans, Sermeus, Nieweg e van der Schans, 2010a). O instrumento D-Catch
foi usado para quantificar a exatidão de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a estrutura de registro,
os dados na admissão,
o diagnóstico de enfermagem,
as intervenções de enfermagem,
avaliações do progresso e dos resultados e
a legibilidade dos relatórios de enfermagem.

Os critérios quantitativos e qualitativos da acurácia diagnóstica, classificados
como “incompletos” e “ambíguos” levaram a um escore da média da soma da acurácia de 4 (variação de 2 a 8 pontos) para os registros que listavam títulos diagnósticos,
mas não listavam fatores relacionados ou títulos diagnósticos, sinais ou sintomas.

Estudos de implementação
A importância do uso dos diagnósticos de enfermagem na prática clínica reside numa
possibilidade de melhora na qualidade do atendimento de enfermagem (Lunney,
2008). Ainda assim, há dados insuficientes no momento para que mais pessoas fiquem convencidas disso. Dois estudos recentes demonstraram os efeitos positivos
da implementação de linguagens padronizadas de enfermagem (Müller-Staub et al.,
2007; Thoroddsen e Ehnfors, 2007), mas há necessidade de muitos outros.
O Guia de Raciocínio Clínico (Guided Clinical Reasoning – GCR), como um
método de implementação, foi avaliado em um ensaio randomizado de grupo por
Müller-Staub e colaboradores (2008). A qualidade dos 225 prontuários/registros de
enfermagem, escolhidos aleatoriamente, continham 444 diagnósticos de enfermagem documentados, as intervenções correspondentes e os resultados do paciente,
sendo avaliada essa qualidade por meio da aplicação do instrumento Quality of Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes (Q-DIO). O efeito do GCR foi testado
em relação a discussões de casos clássicos, utilizando os testes-t Student e modelo de
análise de efeito misto. A implementação de diagnósticos de enfermagem por meio
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de GCR mostrou uma acurácia significativamente maior em diagnósticos, fatores
relacionados e características definidoras (P < 0,0001). Os enfermeiros fizeram também intervenções de enfermagem significativamente mais efetivas (P < 0,0001), o
que levou a melhores resultados do paciente, sensíveis à enfermagem (P < 0,0001).
No grupo de controle, a acurácia dos diagnósticos, a efetividade das intervenções e
os resultados de enfermagem não mudaram (Müller-Staub et al., 2008).
Dois instrumentos foram criados para medir a precisão e os efeitos da implementação dos diagnósticos de enfermagem: o Q-DIO e o D-Catch (Müller-Staub,
Lunney, Odenbreit, Needham, Lavin e van Achterberg, 2009; Müller-Staub, Lunney,
Lavin, Needham, Odenbreit e van Achterberg, 2010; Paans, Sermeus, Niewig e van
der Schans, 2010a, 2010b). O Q-DIO mede a qualidade e a precisão de diagnósticos
de enfermagem, fatores relacionados e características definidoras, a efetividade das
intervenções de enfermagem e a qualidade dos resultados de enfermagem, na documentação de enfermagem (Müller-Staub et al., 2009). O D-Catch mede a acurácia
dos diagnósticos de enfermagem e da documentação de enfermagem (Paans et al.,
2010a, 2010b). Estudos metodológicos das propriedades psicométricas dos dois instrumentos demonstraram validade e confiabilidade satisfatórias.

Estudos de prevalência
Estudos da prevalência dos diagnósticos de enfermagem foram realizados em locais
de atendimento especializado, havendo necessidade de mais estudos. Num estudo
transversal, a prevalência de Estilo de Vida Sedentário e as características definidoras
comuns foram identificadas (Guedes, Lopes, Moreira, Cavalcante e Araújo, 2010). A
prevalência dos diagnósticos de enfermagem foi levantada numa instituição de reabilitação de idosos. Os diagnósticos com a maior prevalência foram Confusão Crônica; Nutrição Desequilibrada: menos do que as necessidades corporais; Risco de Quedas;
Déficits no Autocuidado; Mobilidade Física Prejudicada (capacidade de transferência,
mobilidade no leito, deambulação) e Incontinência Urinária (de urgência, funcional, de
esforço, reflexa, total) (Heering, 2010). Os diagnósticos Risco de Quedas, Processos de
Pensamento Perturbados e Padrão de Sono Prejudicado mostraram-se prevalentes em
unidades de enfermagem psiquiátrica (Shiraishi et al., 2009).
Em uma revisão sistemática da literatura, Dor foi o diagnóstico de enfermagem
enunciado com maior frequência (Müller-Staub, Lavin, Needham, & van Achterberg,
2006). Essa revisão sistemática da literatura incluiu dados de estudos de enfermagem de 4.051 pacientes de 12 locais diferentes.

Resumo
Estudos dos diagnósticos de enfermagem são necessários para manter e fortalecer
a base de evidências da Taxonomia da NANDA-I. O Education and Research Committee (Comitê de Educação e Pesquisas) está disponível para auxiliar todos os que
planejam iniciar algum estudo. Diante da necessidade de suporte, favor fazer contato
com o presidente do Education & Research Committee, pela página da NANDA-I na
internet.
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6
Julgamento clínico e
diagnósticos de enfermagem na
administração em enfermagem
T. Heather Herdman, Marcelo Chanes

Enfermeiros em funções administrativas atendem a muitas exigências, regulamentos e estratégias que estão sob sua responsabilidade. Nas duas últimas décadas, as
principais mudanças estatísticas – com aumento do número de idosos e aumento
simultâneo das comorbidades – começaram a forçar uma mudança no atendimento
episódico para estratégias de promoção da saúde/prevenção de doença ao longo do
continuum dos serviços de saúde. Essa mudança ocorre junto de uma das crises econômicas mais devastadoras no mundo, que acarreta mais encargos aos sistemas de
saúde já sobrecarregados. No meio de toda essa mudança, crescimento e desafio econômico há uma carência de enfermeiros. O aumento da idade dos enfermeiros em
todo o mundo sugere que essa falta de profissionais irá piorar nas próximas décadas
(Allen, 2008; Fox e Abrahamson, 2009; Yun, Jie e Anli, 2010). Todas essas realidades
criam um ambiente em que os enfermeiros precisam trabalhar com mais eficiência,
ao mesmo tempo em que devem conseguir demonstrar o impacto do cuidado nos
pacientes, ou arriscar a substituição por trabalhadores sem formação e habilidades
que demandam salários mais baixos.
A maior complexidade das respostas humanas, acompanhada da falta de enfermeiros e das realidades econômicas concretas, requer profissionais da enfermagem
com habilidades excelentes de coleta de dados, julgamento clínico e raciocínio diagnóstico. Os enfermeiros têm que compreender como diferenciar os diagnósticos de
enfermagem, identificar os resultados do paciente adequados ao tempo de permanência na instituição, à quantidade de visitas que cada paciente terá, além de saber
como determinar as intervenções mais eficazes e eficientes, com base em evidências,
sempre que possível (Bolton, Donaldson, Rutledge, Bennett e Brown, 2007; Halm,
2010; Preston e Flynn, 2010). A prática baseada em evidências é assunto importante
de discussões e está sendo debatida como um dos tópicos mais críticos para a enfermagem na década (Ahrens, 2005; Krainovich-Miller, Haber, Yost e Jacobs, 2009;
Prior, Wilkinson e Neville, 2010; Scott e McSherry, 2009). Restam, no entanto, muitas

dúvidas: que mudanças na prática terão o melhor retorno de investimentos? Como
os enfermeiros podem implementar, com eficiência, a prática baseada em pesquisas?
Será que é possível ter evidências para todas as decisões tomadas pelos enfermeiros
ou para tudo que esses profissionais fazem – ou para qualquer outra disciplina?

Prioridades da pesquisa em enfermagem
importantes a enfermeiros administradores
Há a sugestão de que a pesquisa em enfermagem se concentre no estudo de princípios para uma prática da enfermagem eficaz e eficiente, bem como de fatores que
afetam as percepções de saúde e bem-estar entre indivíduos, famílias, comunidades
e serviços de saúde, para que seja expandida a base de conhecimentos científicos
da enfermagem (Evers, 2003; Hinshaw, 2000). As mesmas metas são importantes
para administradores de enfermagem, que precisam justificar a necessidade de enfermeiros profissionais, em todos os níveis de atendimento, promovendo, assim, a
segurança do paciente, a promoção da saúde, a prevenção de doenças e os resultados
positivos para pacientes.
Para a identificação dos tópicos críticos em enfermagem com que se preocupam
os administradores, ajuda conhecer as prioridades internacionais de pesquisas em
enfermagem. Estudos na Europa, no Reino Unido, na Ásia e nas Américas apresentam vários temas consistentes. Seus resultados têm algumas variações; eles também
evidenciam consistências, inclusive resultados do oferecimento de cuidado, questões
de quantidade de funcionários na prática, comunicação na prática clínica, input dos
enfermeiros nas políticas e tomadas de decisões de saúde, implementação dos conhecimentos de enfermagem na prática clínica e avaliação de benefícios ao paciente,
determinação de formas de avaliar a relação entre supervisão de enfermeiros e melhoria da qualidade e o efeito do processo decisório, além da proporção enfermeiro/
paciente e seu efeito nos resultados do paciente. O National Institute of Nursing
Research, nos Estados Unidos, identificou prioridades de pesquisas em áreas que
incluem medida dos resultados de saúde em estudos de promoção da saúde e intervenção para prevenção, estudos de pacientes com risco de estados de doença, investigações da adesão a regimes de tratamento e avaliações das intervenções baseadas
em tecnologia (Reeve, Burke, Chiang, Clauser, Colpe, Elias, 2007). Outros estudos
levam em conta a efetividade das intervenções nos resultados do paciente, os fatores
que influenciam o processo decisório dos enfermeiros e a implementação da prática
baseada em evidências (Back-Pettersson, Hernansson, Sernert e Bjorkelund, 2008;
Drennan, Meehan, Kemple, Johnson, Treacy e Butler, 2007; Lopez, 2003; Wiener,
Chacko, Brown, Cron e Cohen, 2009).

Papel da enfermagem na segurança do paciente
Foram identificadas sete subculturas na cultura da segurança do paciente, por meio
de uma revisão ampla da literatura sobre cultura da segurança, em hospitais norte-americanos, com utilização de metanálise:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

liderança,
executada em equipe,
baseada em evidências,
comunicação,
aprendizagem,
justa e
centrada no paciente (Sammer, Lykens, Singh, Mains e Lackan, 2010).

A análise dos resultados dessa revisão levou à listagem das subculturas com
uma relação direta com a implementação de julgamento clínico/pensamento crítico/
raciocínio diagnóstico: liderança, baseada em evidências, comunicação, aprendizagem e centrada no paciente.
Conforme esses autores, as lideranças precisam admitir que o ambiente de atendimento de saúde tem alto risco; assim, devem agir de modo a alinhar visão/missão,
competência do corpo funcional e recursos fiscais e humanos em toda a organização.
A prática baseada em evidências estimula a padronização para reduzir as variações,
sempre que possível, com processos implementados para melhorar a confiabilidade.
Comunicação inclui a que é transmitida de um cuidador a outro (hand-off communication), num método estruturado de comunicação entre os provedores de atendimento,
de modo que as informações sejam transmitidas com coesão entre turnos e plantões,
departamentos e unidades. Aprender começa com os líderes que mostram um desejo
de aprender com modelos internos e externos de culturas de segurança de alto desempenho. Educação e treinamento incorporam processos de aperfeiçoamento do desempenho e a compreensão da ciência da segurança. A organização torna-se transparente
ao coletar e relatar indicadores de segurança do paciente sensíveis à enfermagem, e
esses resultados são repartidos, rotineiramente, com todos os enfermeiros. Finalmente,
organizações centradas no paciente garantem que todo o cuidado esteja centralizado
em torno do receptor (indivíduo, família, grupo ou comunidade).
O papel do julgamento clínico/pensamento crítico/raciocínio diagnóstico na
segurança do paciente é assunto de vários artigos (Clarke e Aiken, 2003; del Bueno, 2005; Eisenhauer, Hurley e Dolan, 2007; Lunney, 2010; Myers, Reidy, French,
McHale, Chisholm e Griffin, 2010; Page, 2004). Van Gelder (2005) defendeu que o
pensamento crítico deveria ser estudado e praticado nos currículos de formação de
enfermeiros, como um de seus elementos explícitos. Quatro temas centrais foram
identificados como definidores do impacto específico do profissional da enfermagem
na segurança do paciente. É responsabilidade do enfermeiro:
1. colocar o paciente em segurança;
2. gerar uma maior base de conhecimentos de segurança no continuum de
atendimento;
3. criar uma cultura da segurança e um ambiente de trabalho saudável para reduzir
as atuais ameaças à segurança do paciente e
4. aumentar a implementação de evidências à prática, no nível organizacional e
clínico (Jeffs, Macmillan, McKey e Ferris, 2009).

Definições e classificação – 2012-2014

177

Resultados recentes de pesquisas mostram que os enfermeiros têm possibilidades, além de qualquer outro profissional da saúde, de reconhecer, interromper
e corrigir erros que costumam causar risco à vida (Rothschild, Hurley, Landrigan e
Cronin, 2006). Uma vez que esses profissionais coletam dados, planejam, implementam e avaliam os cuidados dados ao paciente, sua educação sobre segurança e seu
envolvimento na segurança do paciente e em iniciativas de atendimento qualificado
são fundamentais (Smith, 2006). Ao analisar as sete subculturas da cultura da segurança do paciente, identificadas por Sammer et al. (2010), fica difícil não serem
percebidas as aplicações ao uso dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, da
Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) e da Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). O uso do julgamento clínico na enfermagem – bem
como em outras profissões ligadas à saúde – resulta, logicamente, na identificação
de áreas preocupantes para a disciplina: respostas humanas a problemas de saúde
reais ou potenciais/processos de vida, além de oportunidades de promoção da saúde.
Logicamente, surge que o uso de terminologia padronizada, definida com clareza,
com características definidoras clínicas objetivas e subjetivas (sinais/sintomas), fatores relacionados (etiológicos) e/ou fatores de risco, derivados dos levantamentos
de enfermagem, possibilitarão clareza à comunicação e ao atendimento ao paciente, transmitido a cada profissional. Da mesma maneira, a utilização de resultados
claramente definidos e sensíveis à enfermagem e de intervenções de enfermagem é
essencial para tornar eficiente e efetivo o atendimento de enfermagem.
Sem definições conceituais e operacionais, contidas nas partes que compõem
as terminologias padronizadas, como NANDA-I, NOC e NIC, isso é, simplesmente,
impossível. Criar termos de enfermagem à beira do leito do paciente acaba com a
finalidade da padronização e proíbe pesquisas de longo prazo, ou em muitos locais
sobre diagnósticos, intervenções ou resultados, porque não há formas de identificar
a acurácia no diagnóstico, ou ainda que os mesmos conceitos estão sendo discutidos
em relação a um diagnóstico, resultado ou intervenção. Deve ficar claro que se trata
de preocupação com a segurança do paciente, porque inexatidão na comunicação –
achar que um termo representa um conceito quando, na verdade, está sendo usado
para representar outra coisa – pode levar a uma inadequação no estabelecimento de
resultados e na escolha de intervenções.
Os administradores de enfermagem têm um papel no aperfeiçoamento das habilidades de julgamento clínico, diante de uma expectativa de uso dessas habilidades
pelos enfermeiros e de compensá-los por isso. As estratégias para melhorar as capacidades de pensamento clínico/raciocínio diagnóstico dos enfermeiros, na prática
clínica, precisam ser confirmadas pelos administradores, que não podem pressupor
que essa habilidade crítica tenha sido dominada no preparo dos enfermeiros e que
todos esses profissionais sejam especialistas. O julgamento clínico evolui e aperfeiçoa-se com o tempo, por meio da experiência e da prática. Cabe aos administradores
garantir que suas organizações proporcionem uma variedade de oportunidades para
o aperfeiçoamento dessas habilidades. É importante que estudantes e enfermeiros
analisem o julgamento clínico e o raciocínio diagnóstico como separados do recurso
de documentação dos planos de cuidados de enfermagem. Documentar tem impor-
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tância fundamental; se os enfermeiros, porém, não entendem como aplicar julgamento clínico e raciocínio diagnóstico e como utilizar o processo de enfermagem
para melhorar os resultados do paciente – se entendem apenas como um recurso de
documentação – jamais se terá tudo isso como elemento inerente de sua identidade
profissional. Restará que seja entendido como “mais uma tarefa a ser feita”, o que
evita que esses profissionais encarem o processo de enfermagem como uma forma
de estruturar, analisar e conduzir o atendimento, o que faz da documentação apenas
uma tarefa vista por muitos como irrelevante e separada de seu “verdadeiro trabalho”. É responsabilidade dos administradores de enfermagem a criação, o desenvolvimento e a manutenção de uma cultura organizacional em que ser especialista
nessas áreas críticas é valorizado e levado em conta em todas as decisões relativas ao
cuidado de enfermagem.

Modelo triplo para administradores de enfermagem
Os administradores de enfermagem precisam assumir um papel bastante estratégico para implementar um processo de trabalho nas áreas sob sua responsabilidade.
Uma estratégia para a prática clínica deve se basear em conceitos do processo de
enfermagem, autonomia do enfermeiro, enfermagem de qualidade e prática baseada em evidências, que podem ser usados com as taxonomias de enfermagem da
NANDA-I, NOC e NIC. Os administradores podem apoiar o uso adequado do processo de enfermagem como um método para integrar o julgamento clínico por meio
de programas educativos em suas organizações. Pesquisas mostram que raciocínio
clínico/capacidade diagnóstica com orientação apoiam as capacidades clínicas de
obter diagnósticos precisos e chegar a resultados favoráveis ao paciente, por meio
da seleção de intervenções eficazes (Beullens, Struyf e Van Damme, 2006; Müller-Staub, Needham, Odenbreit, Lavin e van Achterberg, 2007, 2008; Durak, Caliskan,
Bor e Van Der Vleuten, 2007).
Líderes de enfermagem que são transformadores devem conseguir influenciar o corpo funcional a alinhar-se às metas da organização, traduzindo a visão,
os objetivos e a estratégia organizacionais aos funcionários, no nível da unidade.
Habilidades de pensamento crítico e a inclinação ao envolvimento com o pensamento crítico são tão fundamentais ao exercício das funções dos administradores
de enfermagem como líder de transformações, como o são para a ação como um
profissional seguro para o enfermeiro clínico (Kjervik e Leonard, 2001; Robbins
e Davidhizar, 2007). O uso de um modelo é capaz de ser um mecanismo útil à
compreensão das exigências de motivar o corpo funcional a adotar e implementar
mudanças na prática. O Triple Model of Nursing Manager Behavior (Modelo Triplo
de Comportamento do Administrador de Enfermagem) (Chanes, 2010) é oferecido
como um método capaz de dar suporte ao corpo funcional na adoção dos diagnósticos de enfermagem, no aperfeiçoamento do julgamento clínico e na segurança do
paciente (Fig. 6.1). O modelo possui três componentes: desenvolvimento do desejo
de trabalhar com os diagnósticos de enfermagem, adoção de uma implementação e
utilização viáveis dos diagnósticos de enfermagem e articulação da importância do
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julgamento clínico e dos diagnósticos de enfermagem a todas as camadas de poder
na organização de saúde.
A primeira parte do Modelo Triplo envolve a criação de um desejo no corpo
funcional de trabalhar com os diagnósticos de enfermagem. Esse tipo de modelo
baseia-se na liderança holográfica, em que as crenças de toda uma organização são
edificadas sobre todas as células organizacionais, além da demonstração dessas crenças pelas lideranças (Morgan, 2006). Levando-se em conta que o uso do julgamento
clínico e dos diagnósticos de enfermagem causam impacto no tempo gasto pelos
enfermeiros com seus pacientes, pode ser que alguns enfermeiros se queixem de que
essas mudanças não são uma boa ideia, ou que são incapazes de ser implementadas
com eficácia. Assim, é normal a expectativa de surgimento de forças de resistência
entre o corpo funcional.
A resistência costuma se originar nos que se opõem à mudança: neste caso,
podem se opor a uma mudança de um modelo médico ou centrado na doença para
outro, de enfermagem centrada na resposta humana. Assim, é importante que o
administrador de enfermagem ajude os enfermeiros a compreenderem o que a enfermagem realmente é, os fenômenos que a preocupam e a responsabilidade que
tem de identificar os conceitos que causam preocupação à sua prática. Em outras
palavras, o administrador de enfermagem deve criar novas crenças. Elas se criam por
meio de observação de demonstração; alguém ou algo que nos mostre que uma crença é real ajuda a criar novas crenças em outros indivíduos (March e Olsen, 1975).
Um processo de criação de crenças baseia-se na criação de uma resposta que funcione como uma demonstração de que as crenças estão corretas. O administrador de
enfermagem precisa estar atento àquelas forças para enfraquecê-las, mostrando que
os diagnósticos de enfermagem são desejáveis, porque o tempo extra usado com os

Modelo de
desejo de
trabalhar com
Diagnósticos de
Enfermagem

Modelo de
trabalho
viável com
Diagnósticos de
Enfermagem

Administrador de
Enfermagem

FIGURA 6.1

Triple Model of Nursing Manager’s Behavior. Adaptado de Chanes (2010).
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pacientes reduz erros e comunicação errada, ao mesmo tempo em que ele apoia os
enfermeiros para que entendam o que realmente ocorre com os pacientes.
A identificação clara da responsabilidade dos enfermeiros, que ocorre com o
uso de terminologias padronizadas de enfermagem, definidas e descritas com clareza, causa impacto positivo na imagem da profissão nas organizações de atendimento de saúde, nas disciplinas e nos pacientes e suas famílias. O administrador
de enfermagem precisa se reunir com o corpo funcional e identificar indicadores de
resultados sensíveis à enfermagem que serão coletados e avaliados antes e depois da
implementação dos diagnósticos de enfermagem. É importante que, nessas reuniões,
e sempre que a oportunidade for apropriada, o administrador de enfermagem se refira, entusiasmado, aos diagnósticos de enfermagem, ao motivo pelos quais há necessidade de enfermeiros para cuidarem do paciente com segurança e à capacidade dos
diagnósticos de enfermagem de oferecer apoio à justificativa de enfermeiros na organização. Esse administrador precisa falar com consistência sobre a base científica
para a prática da enfermagem e o julgamento clínico, como isso fica claro por meio
do uso dos diagnósticos de enfermagem e como a ligação dos diagnósticos a medidas
de resultados do paciente sensíveis ao enfermeiro e às intervenções de enfermagem
apoia a importância da prática da enfermagem.
Finalmente, é importante assegurar que os enfermeiros compreendam que os
diagnósticos de enfermagem são desenvolvidos internacionalmente; assim, eles proporcionam termos culturalmente sensíveis para descrever a prática da enfermagem
no mundo todo. Isso significa que pode haver diagnósticos na Taxonomia da NANDA-I que não seriam entendidos como adequados para uso em certas especialidades ou
regiões geográficas. Assim, todos os enfermeiros têm que conhecer os próprios padrões de prática, bem como leis e regulamentos regionais da prática da enfermagem,
não devendo usar os diagnósticos que poderiam ser considerados inapropriados em
seu campo de atuação, ou entendidos como fora de sua competência.
Outra estratégia que pode ser utilizada pelas lideranças para melhorar a adoção
dos diagnósticos de enfermagem é a criação de mentores clínicos. Essas pessoas, os
primeiros a adotar mudanças e/ou demonstrar uma sólida compreensão do uso dos
diagnósticos – e que creem em seu uso –, precisam ser identificadas e desenvolvidas
para agirem como mentores da implementação do novo modelo de prática. Não há
necessidade de começar a implementar os diagnósticos em todas as unidades, simultaneamente. Unidades-piloto podem ser identificadas entre aquelas com enfermeiros
clínicos excelentes, favoráveis aos diagnósticos e com uma visão clara do que seja e
do que não seja um diagnóstico de enfermagem. Devem ser coletadas informações
sobre indicadores sensíveis à enfermagem, ligadas a diagnósticos de enfermagem, e
sobre o desempenho com base em indicadores de qualidade do atendimento, antes
e depois da implementação nessas unidades-piloto que funcionariam como a base
de uma comparação entre unidades que trabalham com diagnósticos e unidades
que não trabalham com eles. Os fatos baseados em indicadores falarão por si só,
e os enfermeiros terão a possibilidade de ver seu desempenho e julgar as próprias
crenças, em um formato baseado em evidências. Ajuda lembrar o corpo funcional
que pesquisadores em todo o mundo mostram que indicadores melhoram com a imDefinições e classificação – 2012-2014

181

plementação e o uso correto dos diagnósticos de enfermagem (Müller-Staub, Lavin,
Needham e van Achterberg, 2006).
Simultaneamente, é fundamental ajudar os enfermeiros que não trabalham nas
unidades-piloto a começar a compreender a real importância do julgamento clínico
e dos diagnósticos de enfermagem, durante o tempo em que aquelas unidades estão
coletando dados. Há necessidade de entenderem que os diagnósticos não são “mais
uma tarefa” ou outro recurso de documentação, mas que representam o conhecimento real da enfermagem, sendo essenciais ao processo de enfermagem e constituem a
base para a obtenção de resultados positivos de saúde do paciente nas organizações
de saúde. Só depois que esses processos forem usados para sensibilizar os enfermeiros resistentes é que será possível implementar diagnósticos de enfermagem em
todas as unidades.
A segunda parte do Modelo Triplo tem o administrador de enfermagem funcionando como um campeão da adoção, implementação e utilização viável dos diagnósticos de enfermagem na prática clínica. Um dos papéis de um líder é facilitar o trabalho do corpo funcional. Os administradores de enfermagem devem proporcionar
aos enfermeiros uma estrutura em que o trabalho seja possível e um arcabouço de
conhecimentos dos diagnósticos de enfermagem para garantir o êxito na implementação. Deve ser dado treinamento a todos; a utilização de um trabalho contínuo com
estudos de caso, bem como um sistema de visitas clínicas, baseadas nos diagnósticos
de enfermagem, podem funcionar como recurso eficaz de aprendizagem. Um programa continuado de treinamento e avaliação de competências deve ser oferecido
anualmente a todo o corpo funcional. É importante que os diagnósticos de enfermagem e as competências necessárias – interpessoais, intelectuais e técnicas (Lunney,
2010) – sejam incluídos no treinamento e na avaliação, todos os anos.
Os mentores devem poder solucionar as preocupações dos enfermeiros e responder às suas perguntas, logo que surgirem. Um enfermeiro pode ser escolhido
como a pessoa de referência em cada turno ou plantão para dirimir dúvidas e responder a perguntas dos colegas, quando estes começarem a usar os diagnósticos. Na
página interna da organização na internet pode haver um local de recursos, com uma
seção de “perguntas frequentes.” Pode ser identificado um e-mail monitorado para
perguntas e disponibilizado a todo o corpo funcional, com as respostas dadas num
período de tempo preestabelecido (p. ex., 24 horas). O importante é que o administrador de enfermagem consiga criar uma variedade de canais de comunicação para
que todos os enfermeiros expressem dificuldades ou dúvidas que tenham, bem como
uma forma de abordagem dessas perguntas e dúvidas. Os enfermeiros precisam se
sentir seguros ao solicitar auxílio, e as respostas devem ser elaboradas de forma a dar
não apenas informação, mas também encorajamento e apoio.
Foram dadas várias recomendações a respeito do aperfeiçoamento das habilidades de pensamento crítico/julgamento clínico, relativas ao trabalho dos enfermeiros
em áreas de atendimento aos pacientes. Os preceptores de novos enfermeiros podem
ser uma estratégia-chave ao desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e
raciocínio diagnóstico (del Bueno, 2005; Forneris e Peden-McAlpine, 2009). Pode ser
essencial ao sucesso o uso de preceptores clínicos que instruam os enfermeiros, fa-
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zendo perguntas específicas, baseadas em achados dos levantamentos dos pacientes,
como estímulo para que esses profissionais levem em conta as respostas humanas
dos pacientes (diagnóstico de enfermagem), em resultados apropriados do paciente,
sensíveis à enfermagem, e em intervenções eficazes. O estímulo aos enfermeiros para
que analisem que outros dados precisam coletar para descartar um diagnóstico ou
distinguir entre diagnósticos similares, deve ser incorporado às experiências clínicas
diárias.
O treinamento não deve tão somente oferecer estratégias de aprendizagem
para a conceituação de diagnósticos de enfermagem; deve realizar isso, utilizando
metodologias alternativas. O Living Learning Cycle é usado como ajuda aos enfermeiros para pensar sobre os conceitos com que se depararam durante o processo de
formação (inclusive a educação formal de enfermagem e o treinamento oferecido,
especificamente, para a implementação dos diagnósticos de enfermagem em sua organização). É importante a existência de uma estrutura de treinamento para que os
enfermeiros desenvolvam pensamento crítico e não, simplesmente, uma aula em
que são ensinados os conceitos, com os enfermeiros tendo que memorizá-los. Cabe
aos administradores de enfermagem salientar aos responsáveis pela formação dos
enfermeiros a importância de esses alunos, por conta própria, praticarem as habilidades de julgamento clínico – aprenderem a pensar de forma crítica, sem contar
com “o professor” para obterem uma resposta, ou com um protocolo que decida por
eles. De acordo com o Living Learning Cycle, após uma experiência de aprendizagem
com vídeo, jogo, exercício ou palestra, em que novos conceitos são apresentados, é
importante atender às etapas de relatar, processar e generalizar:
n

n

n

Relatar: consegue-se isso, quando o facilitador solicita aos enfermeiros a discussão
de seus sentimentos em relação à experiência ou aos novos conceitos, ou a
verbalização de suas percepções do que foi assunto das sessões de treinamento.
Nesta fase, os enfermeiros podem relatar seu ponto de vista sobre os conceitos
ou as experiências e podem ajudar o facilitador a identificar o estágio de
desenvolvimento do grupo em relação aos novos conceitos.
Processar: esta é a fase em que o professor pergunta aos alunos por que acham
que ocorreram sentimentos e percepções como os relatados. As respostas a isso
ajudarão os enfermeiros a analisar os próprios pensamentos e pontos de vista,
oferecendo-lhes a possibilidade de pensar sobre eles; esse “pensar sobre o pensar”
é chamado de metacognição (Lunney, 2008).
Finalmente, generalizar: esta constitui a ponte entre aprender e aplicar os
conceitos, e é solicitado aos enfermeiros que discutam como podem usar os
conceitos novos no ambiente de prática clínica. Isso permite que eles analisem e
discutam a estrutura que pode ser necessária, ou as mudanças comportamentais
exigidas, para que sejam implementados os conceitos que foram assunto do
treinamento.

Estratégias contínuas de reforço de habilidades de julgamento clínico/raciocínio diagnóstico e acurácia em diagnósticos de enfermagem devem ser organizadas.
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Enfermeiros clínicos precisam ser convidados a apresentar casos que os desafiam,
ou constituíram experiências ricas de aprendizagem. Essa estratégia ajuda esses profissionais a serem reconhecidos, ao mesmo tempo em que oferece suporte à sua
maturidade e desenvolvimento em habilidades de pensamento e raciocínio clínicos
e críticos. Tal estratégia confere aos diagnósticos de enfermagem uma importância
formal na agenda do corpo profissional, oportunizando a todos a compreensão da
estrutura taxonômica. Pode, ainda, constituir um momento para que os profissionais
compreendam o processo de raciocínio diagnóstico e como ele funciona como base
do planejamento e da implementação de resultados e intervenções.
Propiciar ao administrador de enfermagem o suporte para que não dê apenas
seu apoio a esses métodos, mas, também, participe de verdade de alguns e os conduza e oferecer uma declaração poderosa de que a administração da organização
entende e dá apoio à importância desse trabalho. A presença e a participação do
administrador demonstram ao corpo funcional que treinamento e estudo de casos
são vistos como estratégicos ao sucesso da organização, conduzindo a atenção à
importância da missão e do papel do departamento de enfermagem na instituição de
saúde. Os enfermeiros admitem que as atividades que são realmente consideradas
importantes pelo administrador receberão mais atenção individual dele; quando esse
profissional reserva algum tempo para participar dessas atividades, é criada uma
cultura em que julgamento clínico e diagnósticos de enfermagem são entendidos
como importantes.
O terceiro componente do Modelo Triplo faz-se notar no comportamento do
administrador de enfermagem que deixa clara a importância do julgamento clínico e
dos diagnósticos de enfermagem nos níveis de poder, na organização de saúde. Outros profissionais de saúde podem não compreender, no início, por que a enfermagem
se concentra no julgamento clínico ou nos diagnósticos. Isso pode ser especialmente
verdadeiro, quando esses profissionais não entendem, realmente, o alcance da prática da enfermagem. Assim, é possível que alguns administradores e, até mesmo,
médicos, não deem suporte à ênfase ou aos recursos colocados no julgamento clínico
e nos diagnósticos de enfermagem. Podem encarar essa atividade como uma “tarefa
a ser feita que toma muito tempo dos enfermeiros”, ou uma tarefa, potencialmente,
ameaçadora às suas próprias disciplinas. O administrador de enfermagem deve antecipar essas preocupações e proporcionar educação a todos os administradores de
saúde e lideranças importantes, em todos os campos de atuação, apresentando-lhes,
assim, a importância do julgamento clínico e dos diagnósticos. Dados de pesquisas
devem ser usados para mostrar o impacto do julgamento clínico e dos diagnósticos
em indicadores críticos, como o total de tempo de permanência, tempo de permanência em unidades de tratamento intensivo, número de re-hospitalizações e percentual de pacientes com úlceras de pressão, quedas, trombose venosa profunda,
controle eficiente de riscos e outros.
Em qualquer situação em que um profissional de saúde resistente tenta desafiar
a aplicação pelo enfermeiro do julgamento clínico ou o trabalho com diagnósticos
de enfermagem, cabe ao administrador de enfermagem ser a voz da enfermagem,
enunciando com firmeza a importância desses conceitos para o aperfeiçoamento da
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segurança do paciente. Esses administradores devem sempre querer explicar a outros profissionais o papel da enfermagem, os motivos da importância do julgamento
clínico à prática da enfermagem e a outras disciplinas de saúde e a forma como o
uso de terminologias padronizadas é capaz de melhorar a segurança do paciente, a
intercomunicação e a comunicação intradisciplinar e a continuidade dos cuidados.
O nível de confiança com que esse administrador tem essas conversas estabelecerá o
tom a toda a organização. É ele o modelo para todos os enfermeiros, em toda a organização, sendo um componente fundamental para o estabelecimento do julgamento
clínico e dos diagnósticos de enfermagem como elementos de importância crítica ao
atendimento do paciente.
Para concluir, o administrador de enfermagem, como liderança profissional,
deve se manifestar em prol da base das evidências atuais que apoia a necessidade
do julgamento clínico, da prática baseada em evidências e do aperfeiçoamento da
segurança do paciente e de resultados do paciente sensíveis à enfermagem, que
podem ser alcançados com terminologias padronizadas de enfermagem, que oferecem as definições, as características definidoras, os fatores relacionados, os fatores
de risco, os indicadores clínicos de resultados e as atividades dos enfermeiros. A
NANDA-I, a NOC e a NIC dão o nível de informações necessárias ao apoio do julgamento clínico e ao uso do processo de enfermagem à beira do leito do paciente. A
comparação com o uso similar de terminologias padronizadas e definidas em outras
disciplinas de saúde ajuda a constituir uma base comum de compreensão, ao mesmo tempo em que demonstra que a NANDA-I, a NOC e a NIC são necessárias, não
apenas aos enfermeiros, mas para melhorar a segurança do paciente e a qualidade
do atendimento.

Conclusão
Os enfermeiros têm uma perspectiva e um papel singulares na garantia da segurança
do paciente, em todas as áreas de oferecimento de serviços de saúde. As habilidades
de julgamento clínico são mais importantes do que nunca, devido ao número crescente de comorbidades vividas pelos pacientes, extremos de idade dos pacientes (do
cuidado dos neonatos mais jovens ao dos idosos), permanências mais curtas nas instituições e carência de enfermeiros profissionais. O foco na segurança do paciente e
no atendimento baseado em evidências é da maior importância para os enfermeiros,
uma vez que eles estão na linha de frente do atendimento, estando mais bem posicionados para identificar e prevenir complicações dos pacientes. O uso dos diagnósticos
de enfermagem com definições padronizadas, características definidoras e fatores de
risco e relacionados, também padronizados, oferece uma terminologia consistente
para a comunicação interdisciplinar e intradisciplinar, para o cuidado do paciente
transmitido de um enfermeiro a outro e à identificação dos fenômenos que preocupam enfermeiros na prática clínica.
Administradores de enfermagem precisam encabeçar a necessidade de enfermeiros especialistas em julgamento clínico e raciocínio diagnóstico, além da utilização correta de todo o processo de enfermagem. Devem também compreender a
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importância do uso das classificações de enfermagem que sejam, realmente, padronizadas, bem pesquisadas e revisadas por colegas de profissão, garantindo, assim,
segurança ao paciente e uma escolha apropriada de resultados e indicadores de
enfermagem. A NANDA-I, a NOC e a NIC oferecem os componentes necessários a
uma classificação padronizada: não são apenas termos desenvolvidos “conforme a
necessidade”, junto ao leito do paciente, carecendo, assim, de consistência de significado. Mais do que isso, oferecem ligações a dados de levantamentos (características
definidoras e fatores relacionados e de risco) que garantem a precisão diagnóstica,
proporcionando também indicadores para medir resultados, bem como atividades
de enfermagem que explicam melhor as intervenções de enfermagem. Sem esses
componentes é impossível, não só garantir a padronização do uso, mas educar, com
exatidão, os enfermeiros no uso das classificações. Sem a identificação clara de critérios para levantamentos, é impossível saber se um diagnóstico feito é acurado, uma
vez que não há forma de revisar os dados coletados para constatar a presença ou não
no paciente dos dados objetivos e subjetivos necessários. Esses componentes dão aos
administradores de enfermagem a justificativa necessária em apoio ao uso dessas
classificações que suportem uma cultura organizacional de segurança do paciente
em relação ao julgamento clínico dos enfermeiros.
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7
Classificações de enfermagem:
critérios e avaliação
Matthias Odenbreit, Maria Müller-Staub,
Jane M. Brokel, Kay C. Avant, Gail Keenan

As classificações dos diagnósticos de enfermagem categorizam as respostas dos pacientes a problemas de saúde/processos de vida para os quais os enfermeiros providenciam intervenções de enfermagem, que querem causar um impacto positivo nos
resultados do paciente. Os diagnósticos são aceitos internacionalmente como parte
do atendimento sistematizado e individualizado dos enfermeiros (American Nurses
Association, 2009; Departement des Innern, 2003; Venturini, Matsuda e Waidman,
2009). O uso crescente de tecnologia biomédica, a redução da permanência nos
hospitais e a escalada de custos na saúde colocam os enfermeiros numa pressão cada
vez maior em relação ao desempenho, mesmo quando aumentam as exigências de os
enfermeiros descreverem sua contribuição (Keenan, Tschannen e Wesley, 2008; Kurashima, Kobayashi, Toyabe e Akazawa, 2008). É comum que apenas as necessidades
mais urgentes no contato direto com o paciente sejam atendidas e a documentação
adequada do atendimento de enfermagem seja negligenciada. A documentação feita
pelos enfermeiros costuma estar incompleta, a relação entre diagnósticos de enfermagem e intervenções de enfermagem não é indicada com lógica e o progresso na
direção do alcance de resultados focados no paciente é deficiente (Müller-Staub,
Needham, Odenbreit, Lavin e van Achterberg, 2007a). O uso dos diagnósticos de enfermagem facilita uma documentação bem completa, oferecendo conceitos definidos
em uma linguagem comum para representar e rastrear, com facilidade, as questões
prioritárias para o paciente, que preocupam os enfermeiros, ao mesmo tempo em
que aumenta a eficiência do controle dos dados (Kurashima, Kobayashi, Toyabe e
Akazawa, 2008; Lundberg, Warren, Brokel, Bulechek, Butcher, Dochterman, Johnson et al., 2008). Assim, as classificações profissionais padronizadas e compatíveis
com computadores tornam-se uma exigência, em especial, por instituições e sistemas
de saúde que bancam os custos do atendimento (Keenan, Tschannen e Wesley, 2008;
Lunney, Delaney, Duffy, Moorhead e Welton, 2005).
Os diagnósticos de enfermagem foram introduzidos nos hospitais para tornar
a coleta de dados passível de recuperação eletrônica a partir de registros eletrônicos
de saúde (RESs) (Burri, Odenbreit e Schärer, 2010). Administradores e enfermeiros

clínicos, no entanto, podem desconhecer os critérios que uma classificação de enfermagem precisa incluir, bem como até que grau as classificações existentes atendem
a esses critérios. Tais deficiências dificultam a seleção de sistemas de classificação
de enfermagem. Este capítulo pretende auxiliar no processo decisório da escolha de
classificações de enfermagem a serem implementadas na prática e nos RESs. O objetivo é descrever critérios de classificação, baseados na literatura, e levantar dados
sobre as classificações, conforme tais critérios.

Características das classificações
São sete as classificações abordadas neste capítulo: a Clinical Care Classification
(CCC), a International Classification of Nursing Practice (ICNP), a International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), o Omaha System, a NANDA
International Nursing Diagnosis Classification (NANDA-I), a Nursing Interventions
Classification (NIC) e a Nursing Outcomes Classification (NOC).
A CCC (antes chamada de Home Health Care Classification, criada pela Dr. Virginia Saba) foi desenvolvida, inicialmente, para os cuidados domiciliares e adaptada
à CCC (Classificação de Atendimento Clínico), por meio da adição de Termos da
NANDA-I (Saba, 2007).
A ICNP (ou CIPE, Classificação Internacional da Prática da Enfermagem) é um
sistema multiaxial que pretende descrever e servir à prática da enfermagem. A Versão Beta do ICNP lista os títulos dos diagnósticos de enfermagem (antes conhecidos
como fenômenos) e das intervenções de enfermagem. A reunião e a organização
dos termos não se baseia em conceitos, mas em hierarquia (Bartolomeyczik, 2003;
Hinz, Dörre, König e Tackenberg, 2003; International Council of Nurses, 2010). Na
ICNP, a designação e as ligações não são prescritas pela classificação, mas devem ser
determinadas individualmente para cada paciente e por cada um dos enfermeiros.
Embora os termos diagnósticos estejam descritos na ICNP, as características definidoras, as etiologias e os fatores relacionados ou de risco não são oferecidos para os
diagnósticos. A ICNP não tem uma relação com a teoria da enfermagem (Bartolomeyczik, 2003) e não oferece antecedentes teóricos para ensino e aperfeiçoamento
do raciocínio clínico ou para a introdução à prática clínica.
A ICF foi escolhida para avaliação apesar de não ser uma classificação de enfermagem (World Health Organization, 2005, 2010). Como a ICF é promovida como
um sistema complementar a ser usado com a International Classification of Diseases
(Classificação Internacional de Doenças), edição 10 (CID-10), para uso interdisci
plinar, é, algumas vezes, percebida como pretendendo representar a enfermagem ou
o processo de enfermagem. Como uma classificação geral de cuidados de saúde não
foi feita por enfermeiros ou especificamente para o cuidado de enfermagem. O que
pode explicar algumas dificuldades que os enfermeiros encontram ao utilizar sua
terminologia, e os níveis bastante baixos de concordância encontrados num estudo
que investigou a relevância da ICF para os diagnósticos de enfermagem (Van Achterberg, Holleman, Heijnen-Kaales, Van der Brug, Roodbol, Stallinga, et al., 2005).
Quando decididos a escolher uma classificação de enfermagem, os administradores de enfermagem costumam exigir informações sobre o significado da ICF para
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a enfermagem, sendo essa a razão de sua inclusão nesta análise. O Omaha System
(Sistema Omaha) inclui três componentes – coleta de dados (Problem Classification
Scheme), intervenção (Intervention Scheme) e resultados (Problem Rating Scale for
Outcomes – mas não inclui diagnósticos de enfermagem com as etiologias definidas
(Martin, 2005).
Os diagnósticos da NANDA-I são definidos como “Um julgamento clínico sobre
experiências/respostas de um indivíduo, família, grupo ou comunidade a problemas
de saúde reais ou potenciais ou processos de vida. Os diagnósticos de enfermagem
constituem a base para a escolha das intervenções de enfermagem e para o alcance de resultados, pelos quais o enfermeiro é responsável” (NANDA International,
2009). A NIC inclui uma coleção completa de intervenções de enfermagem da prática geral às áreas de especialização (Bulechek, Butcher e Dochterman, 2008). A NOC
é uma classificação abrangente de resultados do paciente, criada para avaliar os efeitos das intervenções de enfermagem (Moorhead, Johnson, Maas & Swanson, 2008).
As três classificações, NANDA-I, NIC e NOC, estão, sistematicamente, conectadas na
Taxonomia NNN (Herdman, 2012; NANDA International, 2004). NIC, CCC, Omaha
e NNN são parte de uma estrutura de enfermagem, com ligações entre diagnósticos,
intervenções e resultados descritos nesses sistemas (Johnson, Bulechek, Butcher, McCloskey Dochtermann, Maas, Moorhead, et al., 2006).

Critérios de classificação
Os critérios gerais basearam-se em quatro fontes identificadas: os trabalhos de Gordon (1994), Van der Bruggen (2002), Olsen (2001) e Müller-Staub et al. (2007a).
Esses autores indicaram ser dupla a meta de uma classificação: dividir um domínio
de conhecimentos ou informações em classes ou categorias e facilitar a comunicação
entre os que contam com ela para fins profissionais ou científicos. Além disso, os autores indicam que um sistema de classificação organiza grupos de classes ou categorias de forma que as relações recíprocas das classes e suas características respectivas
fiquem aparentes. Indicam, ainda, que uma classe consiste em vários conceitos, com
todos possuidores das mesmas características da classe. Suas análises levaram ao
desenvolvimento dos seguintes critérios gerais para avaliar as classificações:
n
n

n

n

A classificação descreve o domínio e o assunto pelo qual o domínio responde.
A finalidade, os objetivos e os procedimentos de desenvolvimento da
classificação devem ser transparentes, com os parâmetros estabelecidos com
clareza.
O sistema de classificação deve demonstrar coerência. Isso significa que cada
uma das classes é parte de um conceito central e supraordenado. Em outras
palavras, a classificação é guiada por conceitos. Cada conceito precisa também
ser definido com clareza.
O foco conceitual e as classes dos fenômenos devem ser identificados e possuir
uma definição conceitual exata.
Em relação às classificações de enfermagem, há necessidade de:
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n
n

n

n

n

Uma classificação de enfermagem deve descrever, de forma completa, a base de
conhecimentos e o objeto pelo qual é responsável o enfermeiro profissional.
Como a finalidade das classificações de diagnósticos de enfermagem é classificar
diagnósticos, os procedimentos de classificação devem ser transparentes e os
parâmetros devem ser estabelecidos com clareza; cada uma das classes se encaixa
num conceito central de enfermagem, ou, em outras palavras, é guiada por
conceitos.
Cada um dos diagnósticos em uma classe possui uma definição exata, que inclui
critérios diagnósticos válidos, aspectos diagnósticos essenciais (ou características
definidoras) e etiologias, com uma exatidão que permite a diferenciação entre
os diagnósticos (Delaney, Mehmert, Prophet, Bellinger, Gardner-Huber e Ellerbe,
1992; Gordon, 1994; Gordon e Bartolomeyczik, 2001; Müller-Staub, 2004; Olsen,
2001; Van der Bruggen, 2002).
As classificações das intervenções e dos resultados classificam intervenções de
enfermagem e resultados do paciente sensíveis à enfermagem. A finalidade da
classificação e os procedimentos de desenvolvimento devem ser transparentes,
e os parâmetros devem ser estabelecidos com clareza; cada uma das classes se
encaixa em um conceito central de enfermagem. Em outras palavras, é guiada por
conceitos.
Cada intervenção ou resultado em uma classe possui uma definição conceitual
exata, o que inclui critérios válidos, aspectos essenciais da intervenção (ações/
atividades) ou indicadores de resultados, com uma exatidão que possibilita a
distinção entre os conceitos (Delaney et al., 1992; Gordon, 1994; Gordon e
Bartolomeyczik, 2001; Müller-Staub, 2004; Olsen, 2001; Van der Bruggen, 2002).

Foram descritos na literatura critérios específicos para as classificações de enfermagem (Gordon e Bartolomeyczik, 2001; Müller-Staub et al., 2007a; Olsen, 2001;
Van der Bruggen, 2002). Os critérios de validade e confiabilidade usados na Classification Criteria Matrix (Matriz de Critérios de Classificação) (Tab. 7.1) foram desenvolvidos por meio de uma expansão e modificação dos critérios de Olsen (Just, 2005;
Olsen, 2001; Müller-Staub, Lavin, Needham e van Achterberg, 2007b). Cada um dos
sistemas teve os dados levantados em relação ao atendimento aos critérios, com base
em revisões bibliográficas e avaliações anteriores (Just, 2005; Müller-Staub et al.,
2007a; Olsen, 2001; Van der Bruggen, 2002). A validade de uma classificação de enfermagem refere-se ao grau de êxito da classificação para categorizar o domínio de
conhecimentos da enfermagem e os fenômenos que a interessam. Uma classificação
deve organizar todos os níveis com coerência. Qualquer conceito subordinado deve
ter, no mínimo, uma característica que o diferencie de seu conceito supraordenado
(p. ex., domínios, classes, diagnóstico ou estrutura diagnóstica). Um exemplo de
uma estrutura coerente está na Figura 7.1.
A confiabilidade de uma classificação reflete o grau de consistência e exatidão
que possui, quando usada ou aplicada por pessoas diferentes. “Consistência interna”
descreve, exatamente, como são apresentados os diagnósticos de enfermagem e suas
características em cada categoria de classe e domínio, além de quão bem as classes
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DOMÍNIO
Eliminação
(Conceito supraordenado, ou de nível mais alto)

CLASSE
Função intestinal
(Conceito subordinado ou do próximo nível)

DIAGNÓSTICO
Constipação
(Conceito subordinado ou de nível mais inferior)

CARACTERÍSTICAS DO FOCO DO DIAGNÓSTICO
Mudança no padrão intestinal, frequência reduzida
e fezes duras/formadas
(Descrição subordinada ou no nível
mais inferior de classificação

FIGURA 7.1

Exemplo de uma estrutura coerente.

representam os domínios da enfermagem (Müller-Staub et al., 2007a; Van der Bruggen, 2002). A elucidação desses princípios das classificações de diagnósticos de
enfermagem representa a fundamentação para um aperfeiçoamento contínuo dos
sistemas de classificação, cuja utilidade vai além daquela de uma terminologia mais
simplificada de enfermagem (nomenclatura ou léxico) (Van der Bruggen, 2002). A
Tabela 7.1 apresenta os critérios e a avaliação baseada na literatura das sete classificações revisadas.

Discussão
Com base na literatura e conforme descrito na Classification Criteria Matrix, a NANDA-I, a NIC e a NOC atendem à maioria dos critérios; a NNN também é a classificação mais disseminada internacionalmente (Anderson, Keenan e Jones, 2009;
Lavin, 2004; Müller-Staub et al., 2007a). As pesquisas científicas sobre a classificação da NANDA-I são muitas, ao passo que pesquisas relativas à maioria das demais
classificações que incluem diagnósticos de enfermagem é limitada (Anderson et al.,
2009; Bernhard-Just Hillewerth, Holzer-Pruss, Paprotny e Zimmermann Heinrich,
2009). Com base nos resultados apresentados na Classification Criteria Matrix (Tab.
7.1), a NANDA-I e outras linguagens como a NOC e aNIC foram recomendadas para
implementação nos RESs por serem encontradas num grande número de livros e
Definições e classificação – 2012-2014
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Tabela 7.1
MATRIZ DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Critérios de classificação da enfermagem
Estabelecidos como uma classificação de interface
clínica/de enfermagem para uso no local do atendimento
Aplicável como terminologia de referência
Procedimentos transparentes de classificação, com
parâmetros de validação claramente definidos; cada
uma das classes se encaixa em um conceito central de
enfermagem e é orientado pelo conceito
Os elementos da classificação são conceitos codificados,
possivelmente, com múltiplas representações sinônimas
de texto, inclusive definições e ligações hierárquicas
ou por definição com outros conceitos codificados
Cada um dos conceitos diagnósticos em uma classe
possui uma descrição exata, inclusive critérios
diagnósticos válidos, aspectos diagnósticos essenciais
e etiologias, com uma exatidão que possibilita uma
distinção entre conceitos diagnósticos na classificação
Diagnósticos de enfermagem descritos por título
e definição
Os diagnósticos de enfermagem contêm fatores
relacionados
Os diagnósticos de enfermagem contêm características
definidoras (sinais/sintomas)
Há a descrição do grau/gravidade dos diagnósticos
de enfermagem
Diagnósticos reais/de problema e de risco estão incluídos
Diagnósticos de promoção da saúde estão incluídos
na classificação
As intervenções de enfermagem estão descritas
por título e definição
O conceito da intervenção de enfermagem está
especificado por atividades
Há a descrição do peso dado ao tempo (dose)
para as intervenções
Há descrição de necessidade de qualificação
profissional e certo nível de educação para a prática
das intervenções de enfermagem da classificação
Os resultados de enfermagem estão descritos por
título e definição
Os resultados são operacionalizados por indicadores e
escalas de medida de resultados
A classificação representa e define os domínios
fisiológico, psicossocial, espiritual, funcional e ambiental
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Tabela 7.1 (continuação)
MATRIZ DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Critérios de classificação da enfermagem
A classificação organiza todos os níveis com coerência;
qualquer conceito subordinado tem, pelo menos, uma
característica que o diferencia de seu conceito
supraordenado (domínios, classes e estrutura diagnóstica)
A classificação representa o alcance da
responsabilidade dos enfermeiros
A classificação define os cuidados de enfermagem
necessários a indivíduos, famílias, grupos e populações
Quantidade de estudos de validade publicados
(PubMed-Search; termo de busca: nome da
classificação e validade)
Quantidade de estudos (PubMedSearch; termo de
busca: nome da classificação)
Classificação desenvolvida por enfermeiros para
representar a prática da enfermagem
Classificação baseada numa estrutura de enfermagem/
modelos/teorias de enfermagem; conexões entre a
classificação e as teorias de enfermagem estão
descritas (estudos, livros de consulta)
Diretrizes publicadas para o uso da classificação
Uma multiplicidade de livros de enfermagem
publicados para o uso seguro e significativo da
classificação, sendo parte integrante dos currículos
internacionais de enfermagem
Livros publicados tratam da tomada de decisão clínica
e do pensamento crítico, inclusive estudos sobre a
aplicação da classificação
Ligações baseadas em teorias que conectam
diagnósticos, intervenções e resultados de
enfermagem são testadas e publicadas
Diagnósticos, intervenções e resultados de
enfermagem estão codificados para uso eletrônico
Conforme revisões sistemáticas da literatura, trata-se
da classificação mais amplamente implementada
A classificação é reconhecida pela American Nurses
Association como específica da enfermagem, sendo
parte da edição AA de 2003 do UMLS Metathesaurus
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N, não, critério não atendido; P, parcialmente, critério parcialmente atendido; S, sim, critério atendido; – não se aplica/não no
âmbito da classificação.
1
Antes chamada de Home Health Care Classification.
2
Inclui artigos que tratam da Home Health Care Classification.
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 eriódicos e devido à quantidade de estudos e pesquisas de validação feitos sobre
p
elas (Anderson, Keenan e Jones, 2009; Bernhard-Just Hillewerth, Holzer-Pruss, Paprotny e Zimmermann Heinrich, 2009; Cordova, Lucero, Hyun, Quinlan, Price &
Stone, 2010; Müller-Staub, Lunney, Odenbreit, Needham, Lavin e van Achterberg,
2009). A NOC e a NIC evidenciam disseminação similar à da NANDA-I por oferecerem conhecimentos anteriores que auxiliam o enfermeiro clínico nos locais de
prática.
RESs de excelência contêm todos os conceitos (títulos de diagnósticos, intervenções e resultados, inclusive definições), fatores relacionados ou de risco e características definidoras que têm relação com intervenções e resultados baseados em
teorias, inclusive indicadores de resultados (Odenbreit, 2008, 2010a, 2010b; von
Krogh e Naden, 2008a, 2008b). Um sistema RES especializado e inteligente que
orienta os enfermeiros durante todo o processo de enfermagem – incluindo ligações
entre planejamento e documentação da coleta de dados, dos diagnósticos, das intervenções e dos resultados, bem como avaliação dos resultados – foi desenvolvido
e implementado (Burri et al., 2010; Odenbreit, 2008, 2010a). Sistemas especializados tão inteligentes funcionam como instrumentos de apoio ao processo decisório e
orientam os enfermeiros na prática diária (Brokel, Schwichtenberg, Wakefield, Ward,
Shaw e Kramer, 2011; Dougherty, 2007; Hendrix, 2009; Lunney, 2008; Lunney et al.,
2005; Odenbreit, 2008, 2010a; Reyes, 2010; Van Horn e Kautz, 2010). Mais de 2 mil
manuscritos, revisados por colegas de profissão, foram publicados sobre o processo
decisório, com uma ou mais das classificações NNN (Anderson et al., 2009). Esse
nível de disseminação e avaliação na profissão de enfermagem, em escala global, nos
últimos 30 anos, oferece critérios que orientam o uso significativo dos conhecimentos de enfermagem com tecnologias de informação de saúde (Boyd, Funk, Schwartz,
Kaplan e Keenan, 2010; Van Horn e Kautz, 2010).
Embora o alcance deste capítulo não pretenda discutir educação ou implementação, é importante reconhecer e salientar que, para que as classificações sejam usadas com segurança na prática clínica, os enfermeiros devem conhecer o conteúdo das
classificações NNN e a linguagem profissional. Por isso, diagnósticos, intervenções
e resultados de enfermagem, baseados em teorias, devem ser implementados com
cautela na prática clínica pelos que conhecem as classificações. Essas linguagens de
base teórica dão aos enfermeiros os recursos para coletar dados e diagnosticar com
acurácia, porque as características definidoras, os fatores de risco e/ou fatores relacionados apresentam os conhecimentos necessários a um processo decisório seguro.

Conclusão
É, sem dúvida, uma tarefa difícil para os enfermeiros clínicos e para os administradores de enfermagem escolher as classificações de enfermagem para implementação
na prática e nos RESs. O Classification Criteria Matrix and Evaluation apresentado
neste capítulo pode funcionar como um guia para a seleção de uma classificação
de enfermagem. Com base em resultados de estudos, a NNN é recomendada para
implementação na prática e nos RESs. Educar os enfermeiros sobre classificações
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de enfermagem e sobre a forma de aplicar diagnósticos, intervenções e resultados
baseados em teorias é fundamental ao sucesso do uso seguro e significativo das classificações de enfermagem.

Referências
American Nurses Association. (2009). Nursing: A social policy statement. Kansas: American Nurses Publishing.
Anderson, C.A., Keenan, G., & Jones, J. (2009). Using bibliometrics to support your selection of a nursing terminology set. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 27 (2), 82-90.
Bartolomeyczik, S. (2003). Zur Formalisierung der Sprache in der Pflege. In M. Hinz, F. Dörre, P. König, & P. Tackenberg (eds), ICNP: Internationale Klassifikation für die Pflegepraxis. Bern: Huber, pp. 77-87.
Bernhard-Just, A., Hillewerth, K., Holzer-Pruss, C., Paprotny, M., & Zimmermann Heinrich, H. (2009). Die
elektronische Anwendung der NANDA -, NOC-und NIC-Klassifikationen und Folgerungen für die Pflegepraxis.
Pflege, 22 (6), 443-454.
Boyd, A.D., Funk, E.A., Schwartz, S.M., Kaplan, B., & Keenan, G.M. (2010). Top EHR challenges in light of the
stimulus. Enabling effective interdisciplinary, intradisciplinary and cross-setting communication. Journal of Healthcare Information Management: JHIM, 24 (1), 18-24.
Brokel, J.M., Schwichtenberg, T.J., Wakefi eld, D.S., Ward, M.M., Shaw, M.G., & Kramer, J.M. (2011). Evaluating
clinical decision support rules as an intervention in clinician workfl ows with technology. Computers, Informatics,
Nursing, 29 (1), 36-42.
Bulechek, G., Butcher, H., & Dochterman, J. (2008). Nursing Interventions Classification (NIC) (5th ed.). St. Louis,
MO: Mosby/Elsevier.
Burri, B., Odenbreit, M., & Sch ä rer, S. (2010). Elekronische Pflegedokumentation: Zum Papier zurükkehren
möchte niemand. Krankenpfl ege, 103 (4), 16-18.
Cordova, P.B., Lucero, R.J., Hyun, S., Quinlan, P.K., Price, K., & Stone, P.W. (2010). Using the Nursing Interventions Classification as a potential measure of nurse workload. Journal of Nursing Care Management, 25 (1), 39-45.
Delaney, C., Mehmert, P.A., Prophet, C., Bellinger, S.L.R., Gardner-Huber, D., & Ellerbe, S. (1992). Standardized
nursing language for healthcare information systems. Journal of Medical Systems, 16 (4), 145-159.
Departement des Innern. (2003). Richtlinien des Departements des Innern: Pflege und Betreuungsdokumentation:
Solothurn: Departement des Innern Kt.
Dougherty, L. (2007). Using nursing diagnoses in prevention and management of chemotherapy-induced alopecia in the cancer patient. International Journal of Nursing Terminologies and Classifications, 18 (4), 142-149.
Gordon, M. (1994). Nursing diagnosis: Process and application (3rd ed.). St. Louis, MO: Mosby.
Gordon, M., & Bartolomeyczik, S. (2001). Pflegediagnosen: Theoretische Grundlagen. München: Urban & Fischer.
Hendrix, S.E. (2009). An experience with implementation of NIC and NOC in a clinical information system.
Computer, informatics, nursing, 27 (1), 7-11.
Herdman, T.H. (ed.). (2012). NANDA International nursing diagnoses: Defi nitions and Classification, 2012-2014.
Singapore: Wiley-Blackwell.
Hinz, M., Dörre, F., König, P., & Tackenberg, P. (eds). (2003). ICNP: Internationale Klassifikation für die Pflegepraxis. Bern: Huber.
International Council of Nurses. (2010). ICNP ® Defi nition. Retrieved from http://www.icn.ch/pillarsprograms/
definition-a-elements-of-icnpr/.
Johnson, M., Bulechek, G., Butcher, H., McCloskey Dochtermann, J., Maas, M., Moorhead, S., et al. (2006).
NANDA, NOC and NIC linkages: Nursing diagnoses, outcomes, & interventions (2nd ed.). St. Louis, MO: Mosby.
Just, A. (2005). Ordnungssysteme zur Abbildung des Pflegeprozesses im elektronischen Patientendossier: Eine Empfehlung zuhanden der Pflegedienst-Kommission der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich. Zurich.
Keenan, G., Tschannen, D., & Wesley, M.L. (2008). Standardized nursing teminologies can transform practice.
Jona, 38 (3), 103-106.
Kurashima, S., Kobayashi, K., Toyabe, S., & Akazawa, K. (2008). Accuracy and effi ciency of computer-aided
nursing diagnosis. International Journal of Nursing Terminologies and Classifications, 19 (3), 95-101.

Definições e classificação – 2012-2014

197

Lavin, M.A. (2004). Stages of diffusion of an innovation: Nursing diagnosis Classification. Paper presented at the
NANDA, NIC & NOC Conference, Chicago.
Lundberg, C., Warren, J., Brokel, J., Bulecheck, G., Butcher, H., Dochterman, J., Johnson, M., Maas, M., Martin,
K., Moorhead, S., Spisla, C., Swanson, E., & Giarrizzo-Wilson, S. (2008). Selecting a standardized terminology
for the electronic health record that reveals the impact of nursing on patient care. Online Journal of Nursing
Informatics, 12 (2). Retrieved from http://ojni.org/12_2/lundberg.pdf.
Lunney, M. (2008). Critical need to address accuracy of nurses ’ diagnoses. Online Journal of Issues in Nursing,
13 (1).
Lunney, M., Delaney, C., Duffy, M., Moorhead, S., & Welton, J. (2005). Advocating for standardized nursing languages in electronic health records. Journal of Nursing Administration, 35 (1), 1-3.
Martin, K. S. (2005). The Omaha system: A key to practice, documentation, and information management. Omaha:
Health Connections Press.
Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M., & Swanson, E. (2008). Nursing outcomes Classification (NOC) (4th ed.).
St. Louis, MO: Mosby.
Müller-Staub, M. (2004). Pflegeklassifikationen im Vergleich. PRINTERNET: Die wissenschaftliche Fachzeitschrift
f ü r die Pfl ege, 6/04, 359-377.
Müller-Staub, M., Needham, I., Odenbreit, M., Lavin, M.A., & van Achterberg, T. (2007a). Improved quality of
nursing documentation: Results of a nursing diagnoses, interventions and outcomes implementation study. International Journal of Nursing Terminologies and Classifications, 18 (1), 5-17.
Müller-Staub, M., Lavin, M.A., Needham, I., & van Achterberg, T. (2007b). Meeting the criteria of a nursing
diagnosis Classification: Evaluation of ICNP ®, ICF, NANDA and ZEFP. International Journal of Nursing Studies,
44 (5), 702-713.
Müller-Staub, M., Lunney, M., Odenbreit, M., Needham, I., Lavin, M.A., & van Achterberg, T. (2009). Development of an instrument to measure the quality of documented nursing diagnoses, interventions and outcomes:
The Q-DIO. Journal of Clinical Nursing, 18 (7), 1027-1037.
NANDA International. (2004). Working together for quality nursing care: Striving toward harmonization. Paper
presented at the NANDA, NIC, NOC Conference, Chicago.
NANDA International (2009). Minutes of the International Think Tank. Retrieved from: www.nanda.org/Resources.aspx.
Odenbreit, M. (2008). Electronically supported nursing documentation. Paper presented at the NANDA International 2008 Conference: Capturing the expert knowledge of nursing, Miami.
Odenbreit, M. (2010a). Entwicklung und Implementierung der elektronischen Pfl egedokumentation der Solothurner Spit ä ler AG: Eine Erfolgsstory. Swiss Medical Informatics, 69 (2), 23-27.
Odenbreit, M. (2010b). Pfl egeleistung und DRG: Sichtbar durch Pfl egediagnosen? Paper presented at the DRG und
elektronische Pfl egedokumentation: Risiken und Chancen. Retrieved from http://www.pfl ege-pbs.ch/kongresse/100125/kongress100125.html.
Olsen, P.S. (2001). Classifi catory review of ICNP prepared for the Danish Nurses ’ Organization. Brussels: PSO
Sundhedsinformatiko.
Reyes, D. (2010). My fi rst patient as a nurse practitioner: A man with low literacy. International Journal of Nursing Terminologies and Classifications, 21 (4), 177-181.
Saba, V. (2007). Clinical Care Classification (CCC) system manual. New York: Springer.
Van Achterberg, T., Holleman, G., Heijnen-Kaales, Y., Van der Brug, Y., Roodbol, G., Stallinga, H.A., et al. (2005).
Using a multidisciplinary Classification in nursing: The International Classification of Functioning, Disability and
Health. Journal of Advanced Nursing, 49 (4), 432-441.
Van der Bruggen, H. (2002). Pfl egeklassifi kationen. Bern: Huber.
Van Horn, E.R., & Kautz, D.D. (2010). NNN language and evidence-based practice guidelines for acute cardiac
care: retaining the essence of nursing. Dimensions of Critical Care Nursing, 29 (2), 69-72.
Venturini, D., Matsuda, L., & Waidman, A. (2009). Produçâo científica Brasileira sobre sistematizaçao da assistência de enfermagem. Ciência Cuidado e Saúde, 8 (4): 707-715.
von Krogh, G., & Naden, D. (2008a). A nursing-specifi c model of EPR documentation: Organizational and professional requirements. Journal of Nursing Scholarship, 40 (1), 68-75.

198

Diagnósticos de enfermagem da NANDA

von Krogh, G., & Naden, D. (2008b). Implementation of a documentation model comprising nursing terminologies–theoretical and methodological issues. Journal of Nursing Management, 16 (3), 275-283.
World Health Organization. (2005). International Classification of Functioning, Disability and Health: Introduction. Retrieved from http://www3.who.int/icf/icftemplate.cfm?myurl=introduction. html%20 &
mytitle=Introduction.
World Health Organization. (2010). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Retrieved from http://www.who.int/Classifications/icf/en/.

Definições e classificação – 2012-2014

199

PARTE 3
Diagnósticos da NANDA-I
2012-2014

Considerações Internacionais sobre o uso da Taxonomia
dos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I....................................................................203
Domínio 1: Promoção da Saúde.....................................................................................205
Domínio 2: Nutrição........................................................................................................225
Domínio 3: Eliminação e Troca........................................................................................247
Domínio 4: Atividade/Repouso......................................................................................271
Domínio 5: Percepção/cognição.....................................................................................317
Domínio 6: Autopercepção.............................................................................................337
Domínio 7: Papéis e relacionamentos............................................................................355
Domínio 8: Sexualidade..................................................................................................385
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse.......................................................397
Domínio 10: Princípios da vida.........................................................................................457
Domínio 11: Segurança/proteção....................................................................................483
Domínio 12: Conforto........................................................................................................543
Domínio 13: Crescimento/desenvolvimento...................................................................553
Diagnósticos de Enfermagem Retirados da Taxonomia 2009-2014 da NANDA-I.........559

Considerações Internacionais
sobre o uso da Taxonomia dos
Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I
T. Heather Herdman

Conforme observado nos capítulos anteriores, a NANDA International iniciou como
North American Organization, com os primeiros diagnósticos desenvolvidos, basicamente, por enfermeiros dos Estados Unidos e Canadá. Nos últimos vinte anos,
porém, ocorreu um envolvimento crescente de enfermeiros de todo o mundo, e a
lista de membros da NANDA-I envolve hoje quase quarenta países. Em todos os continentes são usados os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, nos currículos, na
prática clínica, na pesquisa e em aplicativos eletrônicos. O desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos diagnósticos são processos contínuos em vários países. Como reflexo dessa crescente atividade, contribuição e uso internacionais, a North American
Nursing Diagnosis Association é agora uma organização internacional, desde 2002,
quando ocorreu a troca do nome para NANDA International (não é mais correto,
então, referir-se à organização como North American Nursing Diagnosis Association).
Como a NANDA-I está sendo adotada, cada vez mais, no mundo inteiro, devem
ser abordadas questões relativas a diferenças no alcance da prática da enfermagem,
à diversidade dos modelos de prática da enfermagem, a leis e regulamentos divergentes, à competência dos enfermeiros e a diferenças educacionais. No Think Tank
Meeting de 2009, que incluiu 86 pessoas representando 16 países, ocorreram discussões importantes sobre a melhor maneira de lidar com esses e outros assuntos.
Enfermeiros de alguns países não conseguem utilizar diagnósticos de enfermagem
de natureza mais fisiológica, porque estes estão em conflito com o atual alcance da
prática desses profissionais. Em outros países, os enfermeiros têm regulamentos para
garantir que tudo que seja feito na prática da enfermagem possa ser demonstrado,
baseado em evidências. Assim, os profissionais da enfermagem enfrentam dificuldades com os diagnósticos de enfermagem mais antigos e/ou as intervenções associadas, que não encontram suporte em um nível sólido da literatura de pesquisas.
Em consequência, houve debates com lideranças internacionais acerca do uso e da
pesquisa de diagnósticos de enfermagem em busca de um rumo que atenda às necessidades da comunidade mundial.
Esses debates resultaram numa decisão unânime de manter a taxonomia como
um corpo de conhecimentos intacto, em todos os idiomas, de modo a permitir que
enfermeiros em todo o mundo vejam, discutam e analisem conceitos diagnósticos
em uso por enfermeiros de cada país e em outros países, e que esses profissionais se

envolvam em debates, pesquisas e discussões sobre a adequação de todos os diagnósticos. O relato completo do Think Tank Summit pode ser encontrado na Parte 4 deste
livro. Queremos observar aqui, no entanto, um aspecto crítico, antes da apresentação
dos próprios diagnósticos de enfermagem.
Nem todos os diagnósticos na taxonomia da NANDA-I são adequados a todos os
profissionais em sua prática – e nunca foi assim. Alguns são bastante específicos, não
sendo, necessariamente, utilizados por todos os enfermeiros na prática clínica. Além
disso, há diagnósticos na taxonomia, que podem se situar fora do âmbito ou dos padrões
de prática da enfermagem, que regulamentam determinada área geográfica na qual
atuam os enfermeiros.
Esses diagnósticos não seriam, nessas situações, apropriados à prática, não devendo ser usados, quando situados fora do âmbito ou dos padrões de prática da enfermagem, em determinada região geográfica. No entanto, seria adequado que eles
permanecessem visíveis na taxonomia, uma vez que esta representa os julgamentos
clínicos feitos por enfermeiros em todo o mundo, e não apenas os feitos em determinada região ou país. Todos os enfermeiros devem conhecer os padrões e o alcance da
prática e trabalhar em conformidade com eles, com a legislação ou os regulamentos
adstritos à sua licença profissional. Mas importante também é que todos esses profissionais conheçam as áreas de prática da enfermagem existentes no mundo todo, já
que esse conhecimento embasa discussões e pode, com o tempo, oferecer evidências
de apoio à retirada de diagnósticos da taxonomia em uso, algo que não ocorreria se
eles não fossem traduzidos.
Finalizando, os enfermeiros devem identificar aqueles diagnósticos apropriados à sua área de atuação, situados no âmbito de sua prática ou em conformidade
com os regulamentos legais de prática, para os quais esses profissionais têm competência. Educadores, especialistas clínicos e administradores de enfermagem são
fundamentais para garantir que os enfermeiros realmente conheçam os diagnósticos
localizados fora do âmbito de sua prática, em determinada região geográfica. Há
uma multiplicidade de livros de consulta, em vários idiomas, que incluem toda a
taxonomia da NANDA-I; a retirada de diagnósticos pela NANDA-I, em cada país, sem
dúvida causaria grande confusão mundial. A publicação da taxonomia não exige,
de forma alguma, que um enfermeiro utilize todos os diagnósticos que a compõem;
isso também não é justificativa para uma prática fora do alcance da licença ou dos
regulamentos de prática de cada profissional da enfermagem.
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Domínio 1

Atividade de recreação deficiente (00097)
(1980)
Domínio 1: Promoção da saúde
Classe 1: Percepção da saúde
Definição Estimulação (interesse ou engajamento) diminuída em atividades recreativas ou de lazer.

Características definidoras
n

Relata sentir-se entediado (p. ex.,
desejo de que houvesse algo para
fazer, ler, etc.)

n

Os passatempos habituais não
podem ser realizados no hospital

Fatores relacionados
n

Ausência de atividades de recreação
no ambiente

Classe 1: Percepção da saúde
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Estilo de vida sedentário (00168)
(2004, LOE 2.1)
Domínio 1: Promoção da saúde
Classe 1: Percepção da saúde
Definição Refere-se a um hábito de vida que se caracteriza por um baixo nível de
atividade física.

Características definidoras
n
n

Escolhe uma rotina diária sem
exercícios físicos
Demonstra falta de condicionamento
físico

n

Verbaliza preferência por atividades
com pouco exercício físico

n

Falta de recursos (p. ex., tempo,
dinheiro, companhia, estrutura)
Falta de treino para fazer o exercício
físico

Fatores relacionados
n

n
n

Conhecimento deficiente sobre os
benefícios que a atividade física traz
à saúde
Falta de interesse
Falta de motivação

n
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Autocontrole ineficaz da saúde (00078)
(1994, 2008, LOE 2.1)
Domínio 1: Promoção da saúde
Classe 2: Controle da saúde
Definição Padrão de regulação e integração à vida diária de um regime terapêutico para tratamento de doenças e suas sequelas que é insatisfatório para alcançar as
metas específicas de saúde.

Características definidoras
n
n
n

Escolhas na vida diária ineficazes
para atingir as metas de saúde
Expressão de desejo de controlar a
doença
Expressão de dificuldade com os
regimes prescritos

n
n

Falha em agir para reduzir fatores
de risco
Falha em incluir regimes de
tratamento à vida diária

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n
n
n

Barreiras percebidas
Benefícios percebidos
Complexidade do regime
terapêutico
Complexidade do sistema de
atendimento de saúde
Conflito familiar
Conflitos de decisão
Déficit de apoio social
Déficit de conhecimento

n
n
n
n
n
n
n
n

Demandas excessivas (p. ex.,
individuais, familiares)
Dificuldades econômicas
Gravidade percebida
Impotência
Número inadequado de indícios à
ação
Padrões familiares de cuidados de
saúde
Regime
Suscetibilidade percebida
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Disposição para autocontrole da saúde melhorado (00162)
(2002, 2008, LOE 2.1)
Domínio 1: Promoção da saúde
Classe 2: Controle da saúde
Definição Padrão de regulação e integração à vida diária de um regime terapêutico
para o tratamento de doenças e suas sequelas que é suficiente para alcançar os objetivos relacionados à saúde, e que pode ser fortalecido.

Características definidoras
n
n

n

Descreve redução de fatores de risco
Escolhas do dia a dia adequadas
para o atendimento das metas (p.
ex., tratamento, prevenção)
Expressa desejo de controlar
a doença (p. ex., tratamento,
prevenção de sequelas)

n
n

Expressa pouca dificuldade com o
regime de tratamento prescrito
Não há aceleração inesperada dos
sintomas da doença
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Comportamento de saúde propenso a risco (00188)
(1986, 1998, 2006, 2008, LOE 2.1)
Domínio 1: Promoção da saúde
Classe 2: Controle da saúde
Definição Incapacidade de modificar estilo de vida/comportamentos de forma
compatível com mudanças no estado de saúde.

Características definidoras
n
n

Demonstra não aceitação da
mudança no estado de saúde
Minimiza a mudança no estado de
saúde

n
n

Não consegue agir de forma a
prevenir problemas de saúde
Não consegue alcançar uma
completa sensação de controle

Fatores relacionados
n
n
n

Apoio social inadequado
Atitude negativa em relação aos
cuidados de saúde
Baixa autoeficiência

n
n
n
n
n

Baixa condição econômica
Compreensão inadequada
Excesso de álcool
Múltiplos estressores
Tabagismo
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Classe 2: Controle da saúde
Definição Padrão de regulação e integração aos processos familiares de um programa de tratamento de doenças e suas sequelas que é insatisfatório para atingir
objetivos específicos de saúde.

Características definidoras
n
n
n

Aceleração dos sintomas da doença
de um membro da família
Atividades familiares inadequadas
para atingir os objetivos de saúde
Falha em agir para reduzir fatores
de risco

n
n
n

Falta de atenção para com a doença
Verbaliza desejo de controlar a
doença
Verbaliza dificuldade com o regime
terapêutico

Fatores relacionados
n
n

Complexidade do regime
terapêutico
Complexidade do sistema de
assistência à saúde

n
n
n
n

Conflito familiar
Conflitos de decisão
Dificuldades econômicas
Exigências excessivas
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Controle familiar ineficaz do regime terapêutico (00080)

Domínio 1

Disposição para estado de imunização melhorado (00186)*
(2006, LOE 2.1)
Domínio 1: Promoção da saúde
Classe 2: Controle da saúde
Definição Padrão de conformidade com protocolos de imunização locais, nacionais
e/ou internacionais para prevenção de doença(s) infecciosa(s) que é suficiente para
proteger uma pessoa, uma família ou uma comunidade e que pode ser fortalecido.

Características definidoras
n
n

n

*

Expressa desejo de reforçar a
condição de imunização
Expressa desejo de reforçar a
identificação de possíveis problemas
associados a imunizações
Expressa desejo de reforçar a
identificação de provedores de
imunização

n

n

n

Expressa desejo de reforçar o
conhecimento de protocolos de
imunização
Expressa desejo de reforçar o
comportamento para prevenir
doenças infecciosas
Expressa desejo de reforçar o
registro das imunizações

Este diagnóstico será retirado na próxima edição.
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Manutenção ineficaz da saúde (00099)
(1982)
Domínio 1: Promoção da saúde
Classe 2: Controle da saúde
Definição Incapacidade de identificar, controlar e/ou buscar ajuda para manter a
saúde.

Características definidoras
n

n

n

Falta demonstrada de
conhecimentos com relação a
práticas básicas de saúde
Falta demonstrada de
comportamentos adaptativos a
mudanças ambientais
Falta de interesse expressa em
melhorar comportamentos de saúde

n
n

n

História de ausência de
comportamento de busca de saúde
Incapacidade de assumir a
responsabilidade de atender a
práticas básicas de saúde
Prejuízo dos sistemas de apoio
pessoais

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n
n

Enfrentamento familiar ineficaz
Enfrentamento individual ineficaz
Falta de motricidade fina
Falta de motricidade grossa
Habilidades de comunicação
deficientes
Habilidades motoras finas
diminuídas
Habilidades motoras grossas
diminuídas

220

Domínio 1: Promoção da saúde

n
n
n
n
n
n
n

Incapacidade de realizar
julgamentos adequados
Insuficiência de recursos (p. ex.,
equipamento, dinheiro)
Pesar complicado
Prejuízo cognitivo
Prejuízo perceptivo
Sofrimento espiritual
Tarefas do desenvolvimento não
concluídas

Domínio 1

Proteção ineficaz (00043)
(1990)
Domínio 1: Promoção da saúde
Classe 2: Controle da saúde
Definição Diminuição na capacidade de proteger-se de ameaças internas ou externas, como doenças ou lesões.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Agitação
Alteração da coagulação
Alteração neurossensorial
Anorexia
Calafrios
Deficiência na imunidade
Desorientação
Dispneia
Fadiga

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Fraqueza
Imobilidade
Insônia
Perspiração
Prejuízo da cicatrização
Prurido
Resposta mal-adaptada ao estresse
Tosse
Úlceras por pressão

n

Terapias com medicamentos (p. ex.,
antineoplásicos, corticosteroides,
imunossupressores, anticoagulantes,
trombolíticos)
Tratamentos relacionados a
efeitos colaterais (p. ex., cirurgia,
radioterapia)

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n

Abuso de drogas
Câncer
Distúrbios imunológicos
Extremos de idade
Nutrição inadequada
Perfis sanguíneos anormais (p.
ex., leucopenia, trombocitopenia,
anemia, coagulação)

n

Classe 2: Controle da saúde
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Saúde da comunidade deficiente (00215)
(2010, LOE 2.1)
Domínio 1: Promoção da saúde
Classe 2: Controle da saúde
Definição Presença de um ou mais problemas de saúde ou fatores que impedem o
bem-estar, ou aumentam o risco de problemas de saúde vivenciados por um membro.

Características definidoras
n

n

n

n

Ausência de programa disponível
para eliminar um ou mais problemas
de saúde para um membro ou
população
Ausência de programa disponível
para melhorar o bem-estar de um
membro ou população
Ausência de programa disponível
para prevenir um ou mais problemas
de saúde para um membro ou
população
Ausência de programa disponível
para reduzir um ou mais problemas

n

n

n

n

de saúde para um membro ou
população
Incidência de problemas de saúde
vivenciados por membros ou
populações
Incidência de riscos relacionados
a estados fisiológicos vividos por
membros ou populações
Incidência de riscos relacionados
a estados psicológicos vividos por
membros ou populações
Incidência de riscos relacionados
à hospitalização vivenciados por
membros ou populações

Fatores relacionados
n
n
n
n

Falta de acesso a provedores de
saúde pública
Falta de especialistas na comunidade
Programa com apoio inadequado da
comunidade
Programa com dados inadequados
de resultados

n
n
n
n
n

Programa com orçamento
inadequado
Programa com plano de avaliação
inadequado
Programa com satisfação
inadequada do consumidor
Programa trata do problema de
saúde de forma parcial
Recursos limitados

Referências
Edmundson, S., Stuenkel, D.L., & Connolly, P. M. (2005). Upsetting the apple cart: A community anticoagulation
clinic survey of life event factors that undermine safe therapy. Journal of Vascular Nursing, 23 (3), 105-111.
Francis, E., Hughes, P., & Schinka, J. (1999). Improving cost - effectiveness in a substance abuse treatment program. Psychiatric Services, 50 (5), 633-635.
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Hawkins, J.D., Catalano, R.F., & Arthur, M.W. (2002). Promoting science-based prevention in communities. Addictive Behaviors, 27 (6), 951-976.
Keller, L.O., Schaffer, M.A., Lia-Hoagberg, B., & Strohschein, S. (2002). Assessment, program planning, and
evaluation in population-based public health practice. Journal of Public Health Management and Practice, 8 (5),
30-43.
McGinnis, J.M., Williams-Russo, P., & Knickman, J.R. (2002). The Case for More Active Policy Attention to Health
Promotion. Health Affairs, 21 (2), 78-93.
Pegus, C., Bazzarre, T.L., Brown, J.S., & Menzin, J. (2002). Effect of the Heart at Work program on awareness
of risk factors, self-efficacy, and health behaviors. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 44 (3),
228-236.
Porter, H.B., Avery, S., Edmond, L., Straw, R., & Young, J. (2002). Program evaluation in pediatric education.
Journal for Nurses in Staff Development, 18 (5), 258-266.
Rome, S. (2002). Developing a fall - prevention program for patients. American Journal of Nursing, 102 (6), 24A,
24C–D.
Swallow, A.D., & Dykes, P.C. (2004). Tobacco cessation at Greenwich Hospital. American Journal of Nursing, 104
(12), 61-62.
Woodward, D. (2005). Developing a pain management program through continuous improvement strategies.
Journal of Nursing Care Quality, 20 (3), 261-267.
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Deglutição prejudicada (00103)
Domínio 2: Nutrição
Classe 1: Ingestão
Definição Funcionamento anormal do mecanismo de deglutição associado a déficit
na estrutura ou função oral, faríngea ou esofágica.

Características definidoras
Prejuízo na fase esofágica
n
n
n
n
n
n
n

n
n

Anormalidade na fase esofágica,
segundo estudo da deglutição
Azia
Bruxismo
Deglutições múltiplas
Despertar durante o sono
Dor epigástrica
Evidência observada de dificuldade
para deglutir (p. ex., estase de
alimentos na cavidade oral, tossir/
sufocar)
Hematêmese
Hiperextensão da cabeça (p. ex.,
arqueando-se durante ou após as
refeições)

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Irritabilidade inexplicável perto do
horário das refeições
Limitação do volume
Odinofagia (dor ao engolir)
Recusa em alimentar-se
Regurgitação de conteúdo gástrico
ou arrotos úmidos
Relato de que “alguma coisa
entalou”
Respiração com odor ácido
Tosse noturna
Vômito
Vômito no travesseiro

Prejuízo da fase oral
n
n
n
n
n
n
n
n

Acúmulo de líquidos nos sulcos
laterais
Alimentos empurrados para fora da
boca
Anormalidade na fase oral, segundo
estudo da deglutição
Baba
Deglutição pedaço a pedaço
Engasgo antes da deglutição
Entrada prematura do bolo
Falta de ação da língua para formar
o bolo

n
n
n
n
n
n
n
n

Falta de mastigação
Fechamento incompleto dos
lábios
Formação lenta do bolo
Incapacidade para esvaziar a
cavidade oral
Os alimentos caem da boca
Refeições longas com pequena
consumação
Refluxo nasal
Sialorreia
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(1986, 1998)

n

Sucção fraca resultando em
preensão insuficiente da região
areolo-mamilar

Domínio 2

n
n

Sufocar antes da deglutição
Tossir antes da deglutição

n
n
n
n
n
n
n

Infecções pulmonares recorrentes
Posições alteradas da cabeça
Qualidade da voz gorgolejante
Recusa de alimentos
Refluxo nasal
Sufocar antes da deglutição
Tossir antes da deglutição

n

Lesão neuromuscular (p. ex., reflexo
de náusea diminuído ou ausente,
força ou contração diminuídas dos
músculos envolvidos na mastigação,
prejuízo perceptivo, paralisia facial)
Obstrução mecânica (p. ex., edema,
cânula de traqueostomia, tumor)
Problemas de alimentação
relacionados ao comportamento

Prejuízo na fase faríngea
n
n
n
n
n
n

Anormalidade na fase faríngea,
segundo estudo da deglutição
Deglutição retardada
Deglutições múltiplas
Elevação inadequada da laringe
Engasgo antes da deglutição
Febres inexplicadas

Fatores relacionados
Defeitos congênitos
n
n
n
n
n
n
n
n

Anomalias de via aérea superior
Comportamento autolesivo
Desnutrição de energia proteica
Distúrbios respiratórios
Doença cardíaca congênita
Estados com hipotonia significativa
História de alimentação por sonda
Insuficiência para desenvolver-se

n
n

Problemas neurológicos
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Acalasia
Anormalidades da laringe
Anormalidades de vias aéreas
superiores
Anormalidades orofaríngeas
Atraso no desenvolvimento
Defeitos anatômicos adquiridos
Defeitos esofágicos
Defeitos laríngeos
Defeitos nas cavidades
nasofaríngeas
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n
n
n
n
n
n
n
n

Defeitos nasais
Defeitos traqueais
Doença do refluxo gastresofágico
Envolvimento do nervo craniano
Lesão traumática da cabeça
Paralisia cerebral
Prematuridade
Traumas

Leite materno insuficiente (00216)
Domínio 2

(2010, LOE 2.1)
Domínio 2: Nutrição
Classe 1: Ingestão
Definição Baixa produção de leite materno.

Características definidoras
Lactente
n

n
n
n

Aumento do peso inferior a 500 g
em um mês (comparando-se duas
medidas)
Constipação
Choro frequente
Deseja sugar com muita frequência

n

n
n
n

Elimina quantidades pequenas de
urina concentrada (menos de quatro
a seis vezes ao dia)
Longo tempo de amamentação
Não parece satisfeito após a sucção
Recusa da sucção

Mãe
n
n

Ausência de leite à expressão
mamária
Produção de leite não evolui

n

Volume de leite materno retirado é
inferior ao volume prescrito

n
n
n

Rejeição da mama
Sucção ineficaz
Tempo curto de sucção

n
n
n
n

Desnutrição
Gravidez
Ingestão de álcool
Tabagismo

Fatores relacionados
Lactente
n
n

Oportunidade insuficiente de
amamentação
Pega ineficaz do seio materno

Mãe
n

n

Efeitos secundários de
medicamentos (p. ex.,
contraceptivos, diuréticos)
Depleção do volume de líquidos (p.
ex., desidratação, hemorragia)
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Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades
corporais (00001)
Domínio 2

(1975, 2000)
Domínio 2: Nutrição
Classe 1: Ingestão
Definição Ingestão de nutrientes que excede as necessidades metabólicas.

Características definidoras
n

n

n

Comer em resposta a estímulos
externos (p. ex., hora do dia,
situação social)
Comer em resposta a estímulos
internos que não a fome (p. ex.,
ansiedade)
Dobra da pele do tríceps > 25
mm em mulheres e > 15 mm em
homens

n
n
n

n

Ingestão de alimentos concentrada
no final do dia
Estilo de vida sedentário
Padrão de alimentação disfuncional
(p. ex., associa comida com outras
atividades)
Peso 20% acima do ideal para altura
e compleição

Fatores relacionados
n

Ingestão excessiva em relação à
atividade física (gasto calórico)

n

Ingestão excessiva em relação às
necessidades metabólicas
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Risco de nutrição desequilibrada: mais do que as
necessidades corporais (00003)
Domínio 2

(1980, 2000)
Domínio 2: Nutrição
Classe 1: Ingestão
Definição Risco de ingestão de nutrientes que excede as necessidades metabólicas.

Fatores de risco
n
n

n

n
n
n

Associação de comida com outras
atividades
Comer em resposta a estímulos
externos (p. ex., hora do dia,
situação social)
Comer em resposta a estímulos
internos que não a fome (p. ex.,
ansiedade)
Disfunção dos padrões alimentares
Estilo de vida sedentário
Ingestão de alimentos concentrada
no final do dia
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n
n
n

n
n
n

Obesidade em um ou ambos os pais
Peso basal superior no começo de
cada gestação
Relato de uso de alimentos sólidos
como a maior fonte de alimentos
antes dos 5 meses de idade
Transição rápida entre os percentis
de crescimento em crianças
Uso observado de comida como
medida de conforto
Uso observado de comida como
recompensa

Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades
corporais (00002)
Domínio 2

(1975, 2000)
Domínio 2: Nutrição
Classe 1: Ingestão
Definição Ingestão insuficiente de nutrientes para satisfazer às necessidades metabólicas.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Aversão ao ato de comer
Cavidade bucal ferida
Cólicas abdominais
Diarreia
Dor abdominal
Esteatorreia
Falta de comida
Falta de informação
Falta de interesse na comida
Fragilidade capilar
Fraqueza dos músculos necessários
à mastigação
Ideias erradas
Incapacidade percebida de ingerir
comida

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

Informações incorretas
Mucosas pálidas
Perda de peso com ingestão
adequada de comida
Perda excessiva de cabelos
Peso corporal 20% ou mais abaixo
do ideal
Relato de ingestão inadequada
de alimentos, menor que a PDR
(porção diária recomendada)
Relato de sensação de sabor alterada
Ruídos intestinais hiperativos
Saciedade imediatamente após
ingestão
Tônus muscular insatisfatório

Fatores relacionados
n
n

Capacidade prejudicada de absorver
alimentos
Capacidade prejudicada de digerir
os alimentos

n
n
n
n

Capacidade prejudicada de ingerir
os alimentos
Fatores biológicos
Fatores econômicos
Fatores psicológicos
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Disposição para nutrição melhorada (00163)
(2002, LOE 2,1)
Domínio 2

Domínio 2: Nutrição
Classe 1: Ingestão
Definição Um padrão de ingestão de nutrientes que é suficiente para satisfazer as
necessidades metabólicas e que pode ser reforçado.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n

Alimenta-se regularmente
Armazenagem de alimentos com
segurança
Armazenagem de líquidos com
segurança
Atitude em relação à bebida
coerente com as metas de saúde
Atitude em relação à comida
coerente com as metas de saúde
Consome alimentos adequados
Consome líquidos adequados
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n
n
n
n
n
n

Expressa conhecimento sobre
escolhas alimentares saudáveis
Expressa conhecimento sobre
escolhas saudáveis de líquidos
Expressa desejo de melhorar a
nutrição
Prepara os alimentos com segurança
Prepara os líquidos com segurança
Segue um padrão apropriado de
alimentação (p. ex., pirâmide de
alimentos ou normas da American
Diabetic Association)

Padrão ineficaz de alimentação do lactente (00107)
Domínio 2: Nutrição
Classe 1: Ingestão
Definição Capacidade prejudicada de um lactente de sugar ou de coordenar a resposta sucção/deglutição, resultando em nutrição oral inadequada para as necessidades metabólicas.

Características definidoras
n
n

Incapacidade de coordenar a sucção,
a deglutição e a respiração
Incapacidade de iniciar uma sucção
eficaz

n

Incapacidade de sustentar uma
sucção eficaz

n
n
n

Prejuízo neurológico
Prematuridade
Retardo neurológico

Fatores relacionados
n
n
n

Anomalia anatômica
Estado de jejum oral prolongado
Hipersensibilidade oral

Referências
Hazinski, M.F. (1992). Nursing care of the critically ill child. St. Louis, MO: Mosby.
Shaker, C.S. (1991). Nipple feeding premature infants: A different perspective. Neonatal Network: Journal of
Neonatal Nursing, 8(5), 9-17.
VandenBerg, K. (1990). Nippling management of the sick neonate in the NICU: The disorganized feeder. Neonatal
Network: Journal of Neonatal Nursing, 9(1), 9-16.
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(1992, 2006, LOE 2.1)

Risco de função hepática prejudicada (00178)
(2006, 2008, LOE 2.1)
Domínio 2

Domínio 2: Nutrição
Classe 4: Metabolismo
Definição Risco de disfunção hepática que pode comprometer a saúde.

Fatores de risco
n
n

Abuso de substâncias (p. ex., álcool,
cocaína)
Coinfecção por HIV

n
n

Infecção viral (p. ex., hepatite A,
hepatite B, hepatite C, Epstein-Barr)
Medicamentos hepatotóxicos (p. ex.,
paracetamol, estatinas)

Referências
AASLD Practice Guideline (2004). Diagnosis, management, and treatment of hepatitis C. Alexandria, VA: American
Association for the Study of Liver Diseases.
Fontana, R.J., & Lok, S.F. (2002). Noninvasive monitoring of patients with chronic hepatitis C. Hepatology, 36(5
Suppl.), S57-S64.
Hoofnagle, J. (2002). Course and outcome of hepatitis C. Hepatology, 36(5 Suppl. 1): S21-S29.
Laboratory Medicine Practice Guidelines (2000). Laboratory guidelines for screening, diagnosis and monitoring of
hepatic injury. Washington, DC: National Academy of Clinical Biochemistry.
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (2003). Chronic hepatitis C: Current disease
management. Washington, DC: US Department of Health and Human Services.
Palmer, M. (2000). Hepatitis Liver Disease: What you need to know. Garden City Park, NY: Avery Publishing Group,
pp. 23, 26-31, 62-67, 72-73.
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Risco de glicemia instável (00179)
Domínio 2: Nutrição
Classe 4: Metabolismo
Definição Risco de variação dos níveis de glicose no sangue em relação aos parâmetros normais.

Fatores de risco
n
n

n
n
n
n
n
n

Aumento de peso
Conhecimento deficiente sobre o
controle do diabetes (p. ex., plano
de ação)
Controle de medicamentos
Estado de saúde física
Estado de saúde mental
Estresse
Falta de aceitação do diagnóstico
Falta de adesão ao controle do
diabetes (p. ex., plano de ação)

n
n
n
n
n
n
n
n

Falta de controle do diabetes (p. ex.,
plano de ação)
Gravidez
Ingestão alimentar
Monitoração inadequada da
glicemia
Nível de atividade física
Nível de desenvolvimento
Perda de peso
Períodos rápidos de crescimento

Referências
American Diabetes Association (2005). Standard of medical care in diabetes. Diabetes Care, 29, S1-S36.
Bierschbach, J., Cooper, L., & Liedl, J. (2004). Insulin pumps: What every school nurse needs to know. Journal
of School Nursing, 20(2), 117-123.
US Department of Health & Human Services (2003). Helping the student with diabetes succeed: A guide for school
personnel. Retrieved from http://ndep.nih.gov/resources/school.htm.
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(2006, LOE 2.1)

Icterícia neonatal (00194)
(2008, 2010, LOE 2.1)
Domínio 2

Domínio 2: Nutrição
Classe 4: Metabolismo
Definição Cor amarelo-alaranjada da pele e das mucosas do neonato que ocorre
após 24 horas de vida como resultado da bilirrubina não conjugada na circulação.

Características definidoras
n
n
n
n

Esclerótica amarelada
Hematomas e equimoses na pele
Mucosas amareladas
Pele amarelo-alaranjada

n

Perfil sanguíneo anormal (hemólise;
bilirrubina sérica total > 2 mg/dL;
bilirrubina sérica total em variação
de alto risco para a idade em
nomograma específico)

n
n

Idade do neonato entre 1 e 7 dias
Padrão alimentar não está bem
estabelecido
Perda de peso anormal (> 7 a 8%
em recém-nascido sob aleitamento
materno; 15% em bebê a termo)

Fatores relacionados
n
n

Atraso na eliminação das fezes
(mecônio)
Bebê manifesta dificuldade
de realizar a transição à vida
extrauterina

n

Referências
American Academy of Pediatrics (2004). Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more
weeks of gestation. Pediatrics, 114(1), 297-316.
Beachy, J.M. (2007). Investigating jaundice in the newborn. Neonatal Network, 26(5), 327-333.
Bhutani, V.K., Johnson, L.H., Schwoebel, A., & Gennaro, S. (2006). A systems approach for neonatal hyperbilirubinemia in term and near-term newborns. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 35(4), 444-455.
Blackburn, S. (1995). Hyperbilirubinemia and neonatal jaundice. Neonatal Network, 14(7), 15-25.
Boyd, S. (2004). Treatment of physiological neonatal jaundice. Nursing Times, 100(13), 40-43.
Cohen, S.M. (2006). Jaundice in the full-term newborn. Pediatric Nursing, 32(3), 202-207.
Gartner, L., & Herschel, M. (2001). Jaundice and breastfeeding. Pediatric Clinics of North America, 48(2), 389399.
Hillman, N. (2007). Hyperbilirubinemia in the late preterm infant. Newborn and Infant Nursing Reviews, 7(2),
91-94.
Porter M.L., & Dennis, B.L. (2003). Hyperbilirubinemia in the term newborn. American Family Physician, 65,
599-606, 613-614.
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Risco de icterícia neonatal (00230)
Domínio 2: Nutrição
Classe 4: Metabolismo
Definição Risco de cor amarelo-alaranjada da pele e das mucosas do neonato,
que ocorre após 24 horas de vida como resultado da bilirrubina não conjugada na
circulação.

Fatores de risco
n
n

n

Atraso na eliminação das fezes
(mecônio)
Bebê manifesta dificuldade
de realizar a transição à vida
extrauterina
Idade do neonato entre 1 e 7 dias

n
n

n

Padrão alimentar não está bem
estabelecido
Perda de peso anormal (> 7 a 8%
em recém-nascido sob aleitamento
materno; 15% em bebê a termo)
Prematuridade

Referências
American Academy of Pediatrics (2004). Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more
weeks of gestation. Pediatrics, 114(1), 297-316.
Beachy, J.M. (2007). Investigating jaundice in the newborn. Neonatal Network, 26(5), 327-333.
Bhutani, V.K., Johnson, L.H., Schwoebel, A., & Gennaro, S. (2006). A systems approach for neonatal hyperbilirubinemia in term and near-term newborns. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 35(4), 444-455.
Blackburn, S. (1995). Hyperbilirubinemia and neonatal jaundice. Neonatal Network, 14(7), 15-25.
Boyd, S. (2004). Treatment of physiological neonatal jaundice. Nursing Times, 100(13), 40-43.
Cohen, S.M. (2006). Jaundice in the full-term newborn. Pediatric Nursing, 32(3), 202-207.
Gartner, L., & Herschel, M. (2001). Jaundice and breastfeeding. Pediatric Clinics of North America, 48(2), 389399.
Hillman, N. (2007). Hyperbilirubinemia in the late preterm infant. Newborn and Infant Nursing Reviews, 7(2),
91-94.
Porter, M.L., & Dennis, B.L. (2003). Hyperbilirubinemia in the term newborn. American Family Physician, 65,
599-606, 613-614.
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Risco de desequilíbrio eletrolítico (00195)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 2

Domínio 2: Nutrição
Classe 5: Hidratação
Definição Risco de mudança nos níveis de eletrólitos séricos capaz de comprometer a saúde.

Fatores de risco
n
n
n
n

n

Diarreia
Disfunção endócrina
Disfunção renal
Efeitos secundários relacionados a
tratamento (p. ex., medicamentos,
drenos)
Mecanismos reguladores
prejudicados (p. ex., diabete

n
n
n

insípido, síndrome da secreção
inadequada do hormônio
antidiurético)
Volume de líquido deficiente
Volume de líquido excessivo
Vômito

Referências
Elgart, H.N. (2004). Assessment of fluids and electrolytes. ACCN Clinical Issues, 15(4), 607-621.
Weglicki, W., Quamme, G., Tucker, K., Haigney, M., & Resnick, L. (2005). Potassium, magnesium, and electrolyte
imbalance and complications in disease management. Clinical and Experimental Hypertension, 27(1), 95-112.
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Disposição para equilíbrio de líquidos melhorado (00160)
Domínio 2: Nutrição
Classe 5: Hidratação
Definição Um padrão de equilíbrio entre o volume de líquidos e a composição química dos líquidos corporais que é suficiente para satisfazer as necessidades físicas e
pode ser reforçado.

Características definidoras
n
n
n
n
n

Bom turgor tissular
Densidade urinária nos limites
normais
Expressa desejo de aumentar o
equilíbrio de líquidos
Ingestão adequada para as
necessidades diárias
Mucosas hidratadas

n
n
n

n
n
n

Nenhuma evidência de edema
Peso estável
Quantidade de urina eliminada
apropriada para a quantidade de
líquidos ingeridos
Risco de volume de líquido
deficiente
Sem sede excessiva
Urina de cor clara
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(2002, LOE 2.3)

Volume de líquidos deficiente (00027)
(1978, 1996)
Domínio 2

Domínio 2: Nutrição
Classe 5: Hidratação
Definição Diminuição do líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular. Refere-se à desidratação, perda de água apenas, sem mudança no sódio.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Aumento da frequência de pulso
Aumento da temperatura corporal
Aumento na concentração urinária
Diminuição da pressão de pulso
Diminuição da pressão sanguínea
Diminuição do débito urinário
Diminuição do enchimento venoso
Diminuição do turgor da língua
Diminuição do turgor da pele

n

Diminuição do volume do pulso
Elevação do hematócrito
Fraqueza
Mucosas secas
Mudança no estado mental
Pele seca
Perda súbita de peso (exceto no
terceiro espaço)
Sede

n

Perda ativa de volume de líquido

n
n
n
n
n
n
n

Fatores relacionados
n

Falha dos mecanismos reguladores
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Risco de volume de líquidos deficiente (00028)
Domínio 2: Nutrição
Classe 5: Hidratação
Definição Risco de diminuição do líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular. Refere-se a um risco de desidratação, apenas perda de água, sem mudança no
sódio.

Fatores de risco
n
n
n
n
n

Deficiência de conhecimento
Desvios que afetam a absorção de
líquidos
Desvios que afetam a ingestão de
líquidos
Desvios que afetam o acesso de
líquidos
Extremos de idade

n
n
n

n
n
n
n

Extremos de peso
Falha nos mecanismos reguladores
Fatores que influenciam as
necessidades de líquidos (p. ex.,
estado hipermetabólico)
Medicamento (p. ex., diuréticos)
Perda ativa de volume de líquidos
Perda de líquido por vias anormais
(p. ex., cateteres de demora)
Perdas excessivas por vias normais
(p. ex., diarreia)
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(1978, 2010)

Volume de líquidos excessivo (00026)
(1982, 1996)
Domínio 2

Domínio 2: Nutrição
Classe 5: Hidratação
Definição Retenção aumentada de líquidos isotônicos.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Alterações da pressão arterial
pulmonar
Anasarca
Ansiedade
Azotemia
Congestão pulmonar
Derrame pleural
Dispneia
Distensão da veia jugular
Edema
Eletrólitos alterados
Ganho de peso em um curto período
Hematócrito diminuído

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Hemoglobina diminuída
Ingestão maior que o débito
Inquietação
Mudança no estado mental
Mudança na densidade urinária
Mudanças na pressão arterial
Mudanças no padrão respiratório
Oliguria
Ortopneia
Presença da 3a bulha (B3)
Pressão venosa central aumentada
Reflexo hepatojugular positivo
Ruídos respiratórios adventícios

n

Mecanismos reguladores
comprometidos

Fatores relacionados
n
n

Ingesta excessiva de líquidos
Ingesta excessiva de sódio
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Risco de desequilíbrio do volume de líquidos (00025)
Domínio 2: Nutrição
Classe 5: Hidratação
Definição Risco de diminuição, aumento ou rápida mudança de uma localização
para outra do líquido intravascular, intersticial e/ou intracelular. Refere-se à perda,
ao ganho, ou a ambos, dos líquidos corporais.

Fatores de risco
n
n
n
n

Ascite
Cirurgia abdominal
Lesão traumática (p. ex., fratura de
quadril)
Obstrução intestinal

n
n
n
n

Pancreatite
Queimaduras
Sepse
Tratamento com aférese

Referências
Batts, E., & Lazarus, H. (2007). Diagnosis and treatment of transplantation-associated thrombotic micro-angiopathy: Real progress or are we still waiting? Bone Marrow Transplant, 40(8), 709-719 [Review].
Boctor, F. (2005). Red blood cell exchange transfusion as an adjunct treatment for severe pediatric falciparum
malaria, using automated or manual procedures. Pediatrics, 116(4), 592-595.
Burgstaler, E. (2003). Current instrumentation for apheresis. In B. McLeod, T. Price, & R. Weinstein (eds), Apheresis: Principles and practice (2nd ed.). Bethesda, MD: AABB Press, pp. 961-967.
Corbin, F., Cullis, H.M., Freireich, E.J., Ito, Y., Kellog, R.M., Latham, A., & McLeod, B.C. (2003). Development of
apheresis instrumentation. In B. McLeod, T. Price, & R. Weinstein (eds), Apheresis: Principles and practice (2nd
ed.). Bethesda, MD: AABB Press, pp. 1-3.
Crookston, K., & Simon, T. (2003). Physiology of apheresis. In B. McLeod, T. Price, & R. Weinstein (eds), Apheresis: Principles and practice (2nd ed.). Bethesda, MD: AABB Press, pp. 934-960.
Danielson, C. (2002). The role of red blood cell exchange transfusion in the treatment and prevention of complications of sickle cell disease. Therapeutic Apheresis, 6(1), 24-31.
Fortenberry, J., & Paden, M. (2006). Extracorporeal therapies in the treatment of sepsis: experience and promise.
Seminars in Pediatric Infectious Diseases, 17(2), 72-79.
Gambro, B.C.T. (2005). Spectra™ System Therapeutics Reference Book. Denver: Gambro.
Hester, J. (1997). Therapeutic cell depletion. In B. McLeod, & D. Priceth (eds.), Apheresis: Principles and practice.
Bethesda, MD: American Association of Blood Banks, pp. 254-259.
Kim, H. (2000). Therapeutic pediatric apheresis. Journal of Clinical Apheresis, 15(1-2), 129-157.
Metheny, N.M. (ed.). (2000). Fluid and Electrolyte Balance: Nursing considerations, 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Teruya, J., Styler, M., Verde, S., Topolsky, D., & Crilley, P. (2001). Questionable efficacy of plasma exchange for thrombotic thrombocytopenic purpura after bone marrow transplantation. Journal of Clinical Apheresis, 16(4), 169-174.
Vucic, S., & Davies, L. (1998). Safety of plasmapheresis in the treatment of neurological disease. Australian and
New Zealand Journal of Medicine, 28(3), 301-305.
Woloskie, S., Armelagos, H., Meade, J., & Haas, D. (2001). Leukodepletion for acute lymphocytic leukemia in a
three-week-old infant. Journal of Clinical Apheresis, 16(1), 31-32.
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Disposição para eliminação urinária melhorada (00166)
(2002, LOE 2.1)

Definição Um padrão de funções urinárias que é suficiente para satisfazer às necessidades de eliminação e que pode ser reforçado.

Características definidoras
n
n
n

A densidade urinária está dentro dos
limites normais
A ingestão de líquidos é adequada
para as necessidades diárias
A quantidade do débito urinário está
dentro dos limites normais

n
n
n
n

Expressa desejo de melhorar a
eliminação urinária
Posiciona-se para esvaziar a bexiga
Urina de cor clara
Urina sem odor

Classe 1: Função urinária
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Eliminação urinária prejudicada (00016)
(1973, 2006, LOE 2.1)
Domínio 3: Eliminação e troca
Classe 1: Função urinária
Domínio 3

Definição Disfunção na eliminação de urina.

Características definidoras
n
n
n
n

Disuria
Frequência
Hesitação urinária
Incontinência

n
n
n

Nocturia
Retenção urinária
Urgência urinária

n
n

Múltiplas causas
Obstrução anatômica

Fatores relacionados
n
n

Dano sensório-motor
Infecção no trato urinário

Referências
Engberg, S., McDowell, B., Donovan, N., Brodak, I., & Weber, E. (1997). Treatment of urinary incontinence in
homebound older adults: Interface between research and practice. Ostomy/Wound Management, 48(10), 18-26.
Fantl, J., Newman, D., & Colling, J. (1996). Urinary incontinence in adults: Acute and chronic management. Clinical practice guideline No. 2. Rockville, MD: US Department of Health and Human Services.
Messick, G. & Powe, C. (1997). Applying behavioral research to incontinence. Ostomy/Wound management,
43(10), 40-46, 48.
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Incontinência urinária de esforço (00017)
(1986, 2006, LOE 2.1)

Definição Perda repentina de urina com atividades que aumentam a pressão intra-abdominal.

Características definidoras
n

n

n

n

n

n

Perda involuntária e observada de
pequenas quantidades de urina ao
espirrar
Perda involuntária e observada de
pequenas quantidades de urina ao
rir
Perda involuntária e observada de
pequenas quantidades de urina ao
tossir
Perda involuntária e observada de
pequenas quantidades de urina
durante esforço
Perda involuntária e observada de
pequenas quantidades de urina na
ausência de contração do detrusor
Perda involuntária e observada de
pequenas quantidades de urina na
ausência de distensão excessiva da
bexiga

n

n

n

n

n

n

Relatos de perda involuntária de
pequenas quantidades de urina ao
espirrar
Relatos de perda involuntária de
pequenas quantidades de urina ao
rir
Relatos de perda involuntária de
pequenas quantidades de urina ao
tossir
Relatos de perda involuntária de
pequenas quantidades de urina na
ausência de contração do detrusor
Relatos de perda involuntária de
pequenas quantidades de urina na
ausência de distensão excessiva da
bexiga
Relatos de perda involuntária de
pequenas quantidades de urina sob
esforço

Fatores relacionados
n
n

Alta pressão intra-abdominal
Deficiência intrínseca do esfincter
uretral

n
n

Enfraquecimento da musculatura
pélvica
Mudanças degenerativas da
musculatura pélvica

Referências
Abrams, P., Cardozo, L., Fall, M., Griffiths, D., Rosier, P., Ulmsten, U., Van Kerrebroeck, P., Victor, A., Wein, A.; Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. (2002). The standardisation of terminology
in lower urinary tract function: Report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence
Society. Urology, 61(1), 37-49.
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Agency for Health Care Policy and Research. (1992). Clinical practice guideline: Urinary incontinence in adults.
AHCPR Pub. No. 92-0038. Rockville, MD: AHCPR.
National Institutes of Health. (1988). Urinary incontinence in adults. NIH consensus statements. Retrieved from
http://consensus.nih.gov/cons/071/071_statement.htm.
National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse. (2004). Urinary incontinence in women.
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Noble, J. (ed.) (2001). Textbook ofprimary care medicine, 3rd ed. St. Louis, MO: Mosby.
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Incontinência urinária de urgência (00019)
(1986, 2006, LOE 2.1)

Definição Perda involuntária de urina que ocorre imediatamente após uma forte
sensação de urgência para urinar.

Características definidoras
n

n

Incapacidade observada de chegar
ao banheiro a tempo de evitar perda
de urina
Relatos de perda involuntária de
urina com espasmos da bexiga

n

Relatos de perda involuntária de
urina com contrações da bexiga
Relatos de incapacidade de chegar
ao banheiro a tempo de evitar perda
de urina
Relatos de urgência urinária

n
n
n
n
n

Ingestão de álcool
Ingestão de cafeína
Uretrite atrófica
Uso de diuréticos
Vaginite atrófica

n
n

Fatores relacionados
n
n
n
n

Capacidade vesical diminuída
Cistite
Hiperatividade do detrusor, com
prejuízo da contratilidade da bexiga
Impactação fecal

Referências
Abrams, P., Cardozo, L., Fall, M., Griffiths, D., Rosier, P., Ulmsten, U., Van Kerrebroeck, P., Victor, A., Wein, A.; Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. (2002). The standardisation of terminology
in lower urinary tract function: Report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence
Society. Urology, 61(1), 37-49.
Agency for Health Care Policy and Research. (1992). Clinical practice guideline: Urinary incontinence in adults.
AHCPR Pub. No. 92-0038. Rockville, MD: AHCPR.
National Institutes of Health. (1988). Urinary incontinence in adults. NIH consensus statement. Retrieved from
http://consensus.nih.gov/cons/071/071_statement.htm.
National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse. (2004). Urinary incontinence in women.
Retrieved from http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/uiwomen/index.htm.
Noble, J. (ed.). (2001). Textbook of primary care medicine, 3rd ed. St. Louis, MO: Mosby.
Sampselle, C.M. (2003). State of the science on urinary incontinence: Behavioral interventions in young and
middle-age women. American Journal of Nursing, 103(3), 9-19.
Stenchever, M.A. (ed.). (2001). Comprehensive gynecology. St. Louis, MO: Mosby.
Walsh, P.C. (ed.). (2002). Campbell’s urology, 8th ed. Philadelphia: Saunders.
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Risco de incontinência urinária de urgência (00022)
(1998, 2008, LOE 2.1)
Domínio 3: Eliminação e troca
Classe 1: Função urinária
Domínio 3

Definição Risco de perda involuntária de urina que ocorre imediatamente após
uma forte sensação de urgência para urinar.

Fatores de risco
n
n
n
n
n
n

Contratilidade da bexiga
prejudicada
Efeitos da cafeína
Efeitos de medicamentos
Efeitos do álcool
Hábitos de higiene íntima ineficazes
Hiperatividade do detrusor com
contratilidade da bexiga prejudicada

n
n
n
n
n

Impactação fecal
Pequena capacidade vesical
Relaxamento involuntário do
esfíncter
Uretrite atrófica
Vaginite atrófica

Referências
Abrams, P., Cardozo, L., Fall, M., Griffiths, D., Rosier, P., Ulmsten, U., Van Kerrebroeck, P., Victor, A., Wein, A.; Standardisation Sub-Committee of the International Continence Society. (2002). The standardisation of terminology
in lower urinary tract function: Report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence
Society. Urology, 61(1), 37-49.
Agency for Health Care Policy and Research. (1992). Clinical practice guideline: Urinary incontinence in adults.
AHCPR Pub. No. 92-0038. Rockville, MD: AHCPR.
National Institutes of Health. (1988). Urinary incontinence in adults. NIH consensus statement. Retrieved from
http://consensus.nih.gov/cons/071/071_statement.htm.
National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse. (2004). Urinary incontinence in women. Retrieved from http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/uiwomen/index.htm.
Noble, J. (ed.). (2001). Textbook of primary care medicine, 3rd ed. St. Louis, MO: Mosby.
Sampselle, C.M. (2003). State of the science on urinary incontinence: Behavioral interventions in young and
middle-age women. American Journal of Nursing, 103(3), 9-19.
Stenchever, M.A. (ed.). (2001). Comprehensive gynecology. St. Louis, MO: Mosby.
Walsh, P.C. (ed.). (2002). Campbell’s urology, 8th ed. Philadelphia: Saunders.
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Incontinência urinária funcional (00020)
(1986, 1998)

Definição Incapacidade da pessoa que é usualmente continente de alcançar o banheiro a tempo de evitar perda de urina.

Características definidoras
n
n

É capaz de esvaziar completamente
a bexiga
O tempo necessário para alcançar
o banheiro excede o espaço de
tempo entre a sensação de urgência

n

para urinar e o esvaziamento
involuntário da bexiga
Perda de urina antes de alcançar o
banheiro
Pode ser incontinente apenas de
manhã cedo
Sente desejo de urinar

n
n
n

Fatores psicológicos
Limitações neuromusculares
Visão prejudicada

n
n

Fatores relacionados
n
n
n

Alteração nos fatores ambientais
Cognição prejudicada
Enfraquecimento das estruturas de
suporte pélvico
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Incontinência urinária por transbordamento (00176)
(2006, LOE 2.1)
Domínio 3: Eliminação e troca
Classe 1: Função urinária
Domínio 3

Definição Perda involuntária de urina associada à distensão excessiva da bexiga.

Características definidoras
n
n
n

Distensão da bexiga
Elevado volume residual após
micção
Nocturia

n
n

Perda involuntária observada de
pequenos volumes de urina
Relatos de perda involuntária de
pequenos volumes de urina

Fatores relacionados
n
n
n

Dissinergia do detrusor do esfincter
externo
Efeitos secundários de bloqueadores
do canal de cálcio
Efeitos secundários de
descongestionantes

n
n
n
n
n
n

Efeitos secundários de
medicamentos anticolinérgicos
Hipocontratilidade do detrusor
Impactação fecal
Obstrução da uretra
Obstrução do colo da bexiga
Prolapso pélvico grave

Referências
Agency for Health Care Policy and Research. (1992). Clinical practice guideline: Urinary incontinence in adults.
AHCPR Pub. No. 92-0038. Rockville, MD: AHCPR.
National Institutes of Health. (1988). Urinary incontinence in adults. NIH consensus statement. Retrieved from
http://consensus.nih.gov/cons/071/071_statement.htm.
National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse. (2004). Urinary incontinence in women.
Retrieved from http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/uiwomen/index.htm.
Noble, J. (ed.). (2001). Textbook of primary care medicine, 3rd ed. St. Louis, MO: Mosby.
Stenchever, M.A. (ed.). (2001). Comprehensive gynecology. St. Louis, MO: Mosby.
Walsh, P.C. (ed.). (2002). Campbell’s urology, 8th ed. Philadelphia: Saunders.
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Incontinência urinária reflexa (00018)
(1986, 1998)

Definição Perda involuntária de urina a intervalos de certa forma previsíveis, quando um determinado volume na bexiga é atingido.

Características definidoras
n
n
n
n
n

Ausência de sensação de
enchimento da bexiga
Ausência de sensação de urgência
para esvaziar a bexiga
Ausência de sensação para esvaziar
a bexiga
Esvaziamento completo com lesão
acima do centro pontino da micção
Esvaziamento incompleto com lesão
acima do centro de micção sacral

n
n

n
n
n

Incapacidade de inibir voluntaria
mente o esvaziamento da bexiga
Incapacidade de iniciar
voluntariamente o esvaziamento da
bexiga
Padrão previsível de esvaziamento
da bexiga
Sensação de urgência sem inibição
voluntária de contração vesical
Sensações associadas com bexiga
cheia (p. ex., sudorese, agitação e
desconforto abdominal)

Fatores relacionados
n
n

Dano neurológico acima do nível do
centro pontino da micção
Dano neurológico acima do nível do
centro da micção sacral

n

Dano tecidual (p. ex., devido à
cistite por radiação, condições
inflamatórias da bexiga ou cirurgia
pélvica radical)
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Retenção urinária (00023)
(1986)
Domínio 3: Eliminação e troca
Classe 1: Função urinária
Domínio 3

Definição Esvaziamento vesical incompleto.

Características definidoras
n
n
n
n
n

Distensão vesical
Disuria
Eliminação urinária ausente
Eliminação vesical frequente
Eliminação vesical pequena

n
n
n
n

Gotejamento
Incontinência por transbordamento
Sensação de bexiga cheia
Urina residual

n
n

Esfincter muito potente
Inibição do arco reflexo

Fatores relacionados
n
n

Alta pressão uretral
Bloqueio

258

Domínio 3: Eliminação e troca

Constipação (00011)
(1975, 1998)

Definição Diminuição na frequência normal de evacuação, acompanhada por passagem de fezes difícil ou incompleta e/ou eliminação de fezes excessivamente duras
e secas.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Abdome distendido
Anorexia
Cefaleia
Dor à evacuação
Dor abdominal
Eliminação involuntária de fezes
líquidas
Esforço para evacuar
Fadiga generalizada
Fezes duras e formadas
Flatulência grave
Frequência diminuída
Incapacidade de eliminar fezes
Indigestão
Macicez à percussão abdominal
Massa abdominal palpável
Massa retal palpável
Mudança no padrão intestinal
Mudança nos ruídos abdominais
(borborigmo)

n
n

Náusea
Presença de fezes pastosas no reto
Pressão abdominal aumentada
Ruídos intestinais hiperativos
Ruídos intestinais hipoativos
Sangue vivo nas fezes
Sensação de preenchimento retal
Sensação de pressão retal
Sensibilidade abdominal com
resistência muscular palpável
Sensibilidade abdominal sem
resistência muscular palpável
Sinais/sintomas atípicos em adultos
idosos (p. ex., mudança no estado
mental, incontinência urinária,
quedas inexplicáveis, temperatura
corporal elevada)
Volume de fezes diminuído
Vômito

n
n
n
n
n
n

Antidepressivos
Bloqueadores do canal de cálcio
Carbonato de cálcio
Diuréticos
Dose excessiva de laxantes
Fenotiazinas

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Fatores relacionados
Farmacológicos
n
n
n
n
n

Agentes antilipêmicos
Agentes anti-inflamatórios não
esteroides
Antiácidos contendo alumínio
Anticolinérgicos
Anticonvulsivantes

Classe 2: Função gastrintestinal
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n
n
n

Opiáceos
Sais de bismuto
Sais de ferro

n
n

Sedativos
Simpatomiméticos

n
n

Ingestão insuficiente de líquidos
Motilidade do trato gastrintestinal
diminuída
Mudança nos padrões alimentares
Mudanças nos alimentos usuais

Fisiológicos

Domínio 3

n
n
n
n
n

Dentição inadequada
Desidratação
Hábitos alimentares deficientes
Higiene oral inadequada
Ingestão insuficiente de fibras

n
n

Funcionais
n
n
n
n

Atividade física insuficiente
Fraqueza dos músculos abdominais
Hábitos de evacuação irregulares
Higiene íntima inadequada
(p. ex., oportunidade, posição

n

para evacuação, privacidade
inadequadas)
Ignorar habitualmente a urgência
para evacuar
Mudança ambiental recente

n
n
n
n
n
n
n

Lesão neurológica
Obesidade
Obstrução pós-operatória
Prolapso de reto
Retocele
Tumores
Úlcera retal

n

Estresse emocional

n

Mecânicos
n
n
n
n
n
n
n
n

Abscesso retal
Aumento da próstata
Desequilíbrio eletrolítico
Doença de Hirschsprung
Estenose reto-anal
Fissuras reto-anais
Gravidez
Hemorroidas

Psicológicos
n
n

Confusão mental
Depressão
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Risco de constipação (00015)
(1998)

Definição Risco de diminuição na frequência normal de evacuação, acompanhada
de eliminação de fezes difícil ou incompleta e/ou eliminação de fezes excessivamente duras e secas.

Fatores de risco
Farmacológicos
n
n
n
n
n
n
n
n

Agentes anti-inflamatórios não
esteroides
Agentes antilipêmicos
Antiácidos contendo alumínio
Anticolinérgicos
Anticonvulsivantes
Antidepressivos
Bloqueadores do canal de cálcio
Carbonato de cálcio

n
n
n
n
n
n
n
n

Diuréticos
Fenotiazinas
Opiáceos
Sais de bismuto
Sais de ferro
Sedativos
Simpatomiméticos
Uso excessivo de laxantes

n

para evacuação, privacidade
inadequadas)
Ignora habitualmente a urgência
para evacuar
Mudanças recentes de ambiente

Funcionais
n
n
n
n

Atividade física insuficiente
Fraqueza dos músculos abdominais
Hábitos irregulares de evacuação
Higiene íntima inadequada
(p. ex., oportunidade, posição

n

Fisiológicos
n
n
n
n
n
n

Dentição inadequada
Desidratação
Hábitos alimentares deficientes
Higiene oral inadequada
Ingestão insuficiente de fibras
Ingestão insuficiente de líquidos

n
n
n

Motilidade diminuída do trato
gastrintestinal
Mudança nos alimentos ingeridos
Mudança nos padrões habituais de
alimentação
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Mecânicos

Domínio 3

n
n
n
n
n
n
n

Abscesso retal
Aumento da próstata
Desequilíbrio eletrolítico
Doença de Hirschsprung
Estenose reto-anal
Fissuras reto-anais
Gravidez

n
n
n
n
n
n
n
n

Hemorroidas
Lesão neurológica
Obesidade
Obstrução pós-operatória
Prolapso do reto
Retocele
Tumores
Úlcera retal

n

Estresse emocional

Psicológicos
n
n

Confusão mental
Depressão
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Constipação percebida (00012)
(1988)

Definição Autodiagnóstico de constipação e abuso de laxantes, enemas e supositórios para garantir o movimento intestinal diário.

Características definidoras
n
n

Expectativa de evacuação no mesmo
horário todos os dias
Expectativa de movimento intestinal
diário

n
n
n

Uso exagerado de enemas
Uso exagerado de laxantes
Uso exagerado de supositórios
diário

n

Processos de pensamento
prejudicados

Fatores relacionados
n
n
n

Avaliação errônea
Crenças de saúde culturais
Crenças de saúde familiares
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Diarreia (00013)
(1975, 1998)
Domínio 3: Eliminação e troca
Classe 2: Função gastrintestinal
Domínio 3

Definição Eliminação de fezes soltas e não formadas.

Características definidoras
n
n
n

Cãibras
Dor abdominal
Pelo menos três evacuações de fezes
líquidas por dia

n
n

Ruídos intestinais hiperativos
Urgência para evacuar

n
n

Parasitas
Processos infecciosos

n
n
n
n

Efeitos adversos de medicamentos
Radiação
Toxinas
Viagem

n

Ansiedade

Fatores relacionados
Fisiológicos
n
n
n

Inflamação
Irritação
Má-absorção

Situacionais
n
n
n
n

Abuso de álcool
Abuso de laxantes
Alimentação por sonda
Contaminação

Psicológicos
n

Altos níveis de estresse
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Incontinência intestinal (00014)
(1975, 1988)

Definição Mudança nos hábitos intestinais normais caracterizada por eliminação
involuntária de fezes.

Características definidoras
n
n
n
n
n

Autorrelato de incapacidade de
sentir o preenchimento retal
Desatenção da urgência para
evacuar
Incapacidade de reconhecer a
urgência para evacuar
Incapacidade de retardar a
evacuação
Manchas de fezes na roupa de cama

n
n
n
n
n

n

Manchas de fezes nas roupas
Odor fecal
Pele perianal avermelhada
Perda constante de fezes amolecidas
Reconhece o preenchimento retal,
mas relata incapacidade de expelir
as fezes formadas
Urgência

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Abuso de laxantes
Anormalidade do esfincter anal
Capacidade do reservatório
prejudicada
Cognição prejudicada
Déficit no autocuidado para higiene
íntima
Diarreia crônica
Diminuição geral no tônus muscular
Estresse
Esvaziamento intestinal incompleto
Fatores ambientais (p. ex., banheiro
inacessível)

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Hábitos alimentares
Imobilidade
Impactação
Lesão em nervo motor inferior
Lesão em nervo motor superior
Lesões colorretais
Medicamentos
Perda do controle do esfincter anal
Pressão abdominal anormalmente
alta
Pressão intestinal anormalmente
alta

Classe 2: Função gastrintestinal

265

Domínio 3

Domínio 3: Eliminação e troca
Classe 2: Função gastrintestinal

Motilidade gastrintestinal disfuncional (00196)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 3: Eliminação e troca
Classe 2: Função gastrintestinal
Domínio 3

Definição Atividade peristáltica aumentada, diminuída, ineficaz ou ausente no sistema gastrintestinal.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n

Aumento dos resíduos gástricos
Ausência de flatos
Cãibra abdominal
Diarreia
Dificuldade de eliminar as fezes
Distensão abdominal
Dor abdominal
Esvaziamento gástrico acelerado

n
n
n
n
n
n
n

Fezes endurecidas
Fezes ressecadas
Mudança nos sons intestinais (p. ex.,
ausentes, hipoativos, hiperativos)
Náusea
Regurgitação
Resíduo gástrico cor de bílis
Vômito

Fatores relacionados
n

n
n
n
n
n

Agentes farmacêuticos (p. ex.,
narcóticos/opiáceos, laxantes,
antibióticos, anestesia)
Alimentação enteral
Ansiedade
Cirurgia
Desnutrição
Envelhecimento

n
n
n
n
n

Estilo de vida sedentário
Imobilidade
Ingestão de contaminantes (p. ex.,
comida, água)
Intolerância alimentar (p. ex.,
glúten, lactose)
Prematuridade

Referências
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Risco de motilidade gastrintestinal disfuncional (00197)
(2008, LOE 2.1)
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Domínio 3

Definição Risco de atividade peristáltica aumentada, diminuída, ineficaz ou ausente no sistema gastrintestinal.

Fatores de risco
n

n
n
n
n
n
n
n

Agentes farmacêuticos (p. ex.,
antibióticos, laxantes, opiáceos/
narcóticos, inibidores da bomba de
prótons)
Ansiedade
Circulação gastrintestinal diminuída
Cirurgia abdominal
Diabetes melito
Doença do refluxo gastroesofágico
(DRGE)
Envelhecimento
Estilo de vida sedentário

n
n
n
n
n
n
n
n

Estresse
Imobilidade
Infecção (p. ex., bacteriana,
parasítica, viral)
Intolerância alimentar (p. ex.,
glúten, lactose)
Mudança na água
Mudança nos alimentos
Prematuridade
Preparo de alimentos sem cuidados
higiênicos

Referências
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Books/McGraw Hill, pp. 355-367.
Holmes, H.N., Henry, K., Bilotta, K., Comerford, K., & Weinstock, D. (eds). (2007). Professional guide to signs and
symptoms, 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, pp. 112-118.
Kahrilas, P.J. (2005). Esophageal motility disorders. In W.M. Weinstein, C.J. Hawkey, & J. Bosch (eds), Clinical
gastroenterology and hepatology. St. Louis, MO: Elsevier Mosby, pp. 253-259.
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Quigley, E.M.M. (2006). Gastric motor and sensory function and motor disorders of the stomach. In M. Feldman,
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Tack, J. (2005). Gastric motility disorders. In: W.M. Weinstein, C.J. Hawkey, & J. Bosch (eds), Clinical gastroenterology and hepatology. St. Louis, MO: Elsevier Mosby, pp. 261-266.
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Troca de gases prejudicada (00030)
(1980, 1996, 1998)
Domínio 3: Eliminação e troca
Classe 4: Função respiratória
Domínio 3

Definição Excesso ou déficit na oxigenação e/ou na eliminação de dióxido de carbono na membrana alveolocapilar.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Batimento de asa de nariz
Cefaleia ao acordar
Cianose (somente em neonatos)
Confusão
Cor da pele anormal (pálida,
escurecida)
Diaforese
Dióxido de carbono diminuído
Dispneia
Distúrbios visuais
Gases sanguíneos arteriais anormais

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Hipercapnia
Hipoxemia
Hipoxia
Inquietação
Irritabilidade
pH arterial anormal
Respiração anormal (p. ex.,
frequência, ritmo, profundidade)
Sonolência
Taquicardia

Fatores relacionados
n

Desequilíbrio na relação ventilação-perfusão
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n

Mudanças na membrana
alveolocapilar
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Manutenção do lar prejudicada (00098)..........................................................................................316
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Insônia (00095)
(2006, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 1: Sono/repouso

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n

Aumento do absenteísmo (p. ex., no
trabalho ou na escola)
Falta de energia observada
Mudanças observadas no afeto
Relato de acordar cedo demais
Relato de aumento de acidentes
Relato de dificuldade de
concentração
Relato de dificuldade para
adormecer
Relato de dificuldade para
permanecer dormindo

n

n
n
n
n
n
n

Relato de distúrbios do sono que
produzem consequências no dia
seguinte
Relato de estado de saúde
diminuída
Relato de falta de energia
Relato de insatisfação com o sono
(atual)
Relato de mudanças de humor
Relato de qualidade de vida
diminuída
Relato de sono não restaurador

Fatores relacionados
n
n
n
n

n
n

n

Ansiedade
Cochilos frequentes durante o dia
Depressão
Desconforto físico (p. ex., dor, falta
de ar, tosse, refluxo gastroesofágico,
náusea, incontinência/urgência)
Estresse (p. ex., pensamentos
ruminantes pré-sono)
Fatores ambientais (p. ex., ruído
ambiental, exposição à luz do dia/
escuridão, temperatura ambiental/
umidade, ambiente desconhecido)
Higiene do sono inadequada (atual)

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Ingestão de álcool
Ingestão de estimulantes
Medicamentos
Medo
Mudanças hormonais periódicas
relacionadas ao gênero
Padrão de atividades (p. ex., hora
certa, quantidade)
Pesar
Prejuízo do padrão de sono normal
(p. ex., viagens, turno de trabalho)
Responsabilidades de pai/mãe
Sono interrompido

Classe 1: Sono/repouso
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Definição Distúrbio na quantidade e na qualidade do sono que prejudica o funcionamento normal de uma pessoa.
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Padrão de sono prejudicado (00198)
(1980, 1998, 2006, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 1: Sono/repouso

Características definidoras
n
n
n

Capacidade funcional diminuída
Insatisfação com o sono
Mudança no padrão normal de sono

n
n
n

Relatos verbais de não se sentir bem
descansado
Relatos de dificuldade para dormir
Relatos de ficar acordado

Fatores relacionados
n
n
n
n

n

Falta de privacidade/controle do
sono
Iluminação
Imobilização física
Interrupções (p. ex., motivos
terapêuticos, monitoramento,
exames laboratoriais)
Mobiliário estranho para dormir

n
n
n
n
n
n

Mudança na exposição à luz diurna/
escuridão
Odores nocivos
Responsabilidades de cuidado
Ruído
Sono do parceiro
Temperatura/umidade do ambiente

Classe 1: Sono/repouso
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Definição Interrupções da quantidade e da qualidade do sono, limitadas pelo tempo, decorrentes de fatores externos.

Privação de sono (00096)
(1998)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 1: Sono/repouso
Definição Períodos prolongados de tempo sem sono (suspensão sustentada natural
e periódica do estado de consciência relativa).
Domínio 4

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Agitação
Alucinações
Ansiedade
Apatia
Capacidade funcional diminuída
Combatividade
Confusão aguda
Fadiga
Incapacidade de concentrar-se
Indiferença
Inquietação
Irritabilidade

n
n
n
n
n
n
n
n

n

Letargia
Mal-estar
Nistagmo leve, passageiro
Paranoia transitória
Reação lenta
Sensibilidade aumentada à dor
Sonolência durante o dia
Transtornos perceptivos (p. ex.,
sensação corporal perturbada, ideias
delirantes, sentir-se flutuando)
Tremores nas mãos

Fatores relacionados
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Ambiente para o sono
desconfortável por tempo
prolongado
Apneia do sono
Assincronia circadiana sustentada
Atividade diurna inadequada
Demência
Desconforto prolongado (p. ex.,
físico, psicológico)
Enurese relacionada ao sono
Ereções dolorosas relacionadas ao
sono
Estimulação ambiental por tempo
prolongado
Higiene do sono inadequada por
tempo prolongado
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n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Hipersonolência idiopática do
sistema nervoso central
Movimentos periódicos dos membros
(p. ex., síndrome das pernas
inquietas, mioclonia noturna)
Mudanças de estágios de sono
relacionadas ao envelhecimento
Narcolepsia
Paralisia do sono familiar
Pesadelos
Práticas paternas/maternas que não
favorecem o sono
Síndrome do pôr do sol
Sonambulismo
Terror noturno
Uso prolongado de dietas contendo
antissoporíficos (p. ex., cafeína)

Disposição para sono melhorado (00165)
(2002, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 1: Sono/repouso

Características definidoras
n

n
n

A quantidade de sono é coerente
com as necessidades do
desenvolvimento
Relata desejo de melhorar o sono
Relata sentir-se descansado após
dormir

n
n

Segue rotinas de dormir que
promovem hábitos de dormir
Uso ocasional de medicamentos
para induzir o sono

Classe 1: Sono/repouso

277

Domínio 4

Definição Um padrão de suspensão natural e periódica da consciência que propicia o descanso adequado, sustentando um estilo de vida desejável e que pode ser
fortalecido.

Capacidade de transferência prejudicada (00090)
(1998, 2006, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 2: Atividade/exercício
Definição Limitação ao movimento independente entre duas superfícies próximas.

Características definidoras
Domínio 4

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Incapacidade de transferir-se da
cadeira para a cama
Incapacidade de transferir-se da
cadeira para a posição em pé
Incapacidade de transferir-se da
cadeira para o carro
Incapacidade de transferir-se da
cadeira para o chão
Incapacidade de transferir-se da
cama para a cadeira
Incapacidade de transferir-se da
cama para a posição em pé
Incapacidade de transferir-se da
posição em pé para a cadeira
Incapacidade de transferir-se da
posição em pé para a cama
Incapacidade de transferir-se da
posição em pé para o chão

n
n
n
n
n
n
n
n

Incapacidade de transferir-se do
carro para a cadeira
Incapacidade de transferir-se do
chão para a cadeira
Incapacidade de transferir-se do
chão para a posição em pé
Incapacidade de transferir-se entre
superfícies de níveis diferentes
Incapacidade de transferir-se para
dentro ou para fora da banheira
Incapacidade de transferir-se para
dentro ou para fora do chuveiro
Incapacidade de transferir-se para
ou da cadeira higiênica
Incapacidade de transferir-se para
ou do vaso sanitário

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n

Descondicionamento
Dor
Equilíbrio prejudicado
Falta de conhecimentos
Força muscular insuficiente
Limitações ambientais (p. ex., altura
da cama, espaço inadequado, tipo

n
n
n
n
n

de cadeira de rodas, equipamento
para tratamento, imobilizadores)
Obesidade
Prejuízo cognitivo
Prejuízo musculoesquelético (p. ex.,
contraturas)
Prejuízo neuromuscular
Visão prejudicada

Nota: Especificar o nível de independência, utilizando uma escala funcional padronizada.
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Deambulação prejudicada (00088)
(1988, 2006, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 2: Atividade/exercício
Definição Limitação à movimentação independente, a pé, pelo ambiente.

Características definidoras
Domínio 4

n
n
n

Capacidade prejudicada de andar
em aclive
Capacidade prejudicada de andar
em declive
Capacidade prejudicada de andar
sobre superfícies irregulares

n
n
n

Capacidade prejudicada de subir e
descer calçadas (meio-fio)
Capacidade prejudicada de subir
escadas
Capacidade prejudicada para
percorrer as distâncias necessárias

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n
n
n

Capacidade de resistência limitada
Descondicionamento
Dor
Equilíbrio prejudicado
Falta de conhecimento
Força muscular insuficiente
Humor depressivo
Limitações ambientais (p. ex.,
escadas, aclives e declives,
superfícies irregulares, obstáculos

n
n
n
n
n
n

sem segurança, distâncias, falta de
dispositivos ou pessoas auxiliares,
imobilizadores)
Medo de cair
Obesidade
Prejuízo cognitivo
Prejuízo musculoesquelético (p. ex.,
contraturas)
Prejuízo neuromuscular
Visão prejudicada

Referências
Brouwer, K., Nysseknabm, J., & Culham, E. (2004). Physical function and health status among seniors with and
without fear of falling. Gerontology, 50(3), 135-141.
Lewis, C.L., Moutoux, M., Slaughter, M., & Bailey, S.P. (2004). Characteristics of individuals who fell while receiving home health services. Physical Therapy, 84(1), 23-32.
Tinetti., M.E., & Ginter, S.F. (1988). Identifying mobility dysfunction in elderly persons. Journal of American
Medical Association, 259(8), 1190-1193.

Nota: Especificar o nível de independência, utilizando uma escala funcional padronizada.
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Mobilidade com cadeira de rodas prejudicada (00089)
(1998, 2006, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 2: Atividade/exercício
Definição Limitação da operação independente com cadeira de rodas pelo ambiente.

n
n
n

n
n

n

Capacidade prejudicada de operar
cadeira de rodas manual em aclive
Capacidade prejudicada de operar
cadeira de rodas manual em declive
Capacidade prejudicada de operar
cadeira de rodas manual em
superfície irregular
Capacidade prejudicada de operar
cadeira de rodas manual no meio-fio
Capacidade prejudicada de operar
cadeira de rodas manual sobre
superfície regular
Capacidade prejudicada de operar
cadeira de rodas motorizada em
superfície irregular

n

n

n

n

Capacidade prejudicada de operar
cadeira de rodas motorizada em
aclive
Capacidade prejudicada de operar
cadeira de rodas motorizada em
declive
Capacidade prejudicada de operar
cadeira de rodas motorizada no
meio-fio
Capacidade prejudicada de operar
cadeira de rodas motorizada sobre
superfície regular

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n

Conhecimento deficiente
Descondicionamento
Dor
Força muscular insuficiente
Humor depressivo
Limites ambientais (p. ex., escadas,
aclives e declives, superfícies
irregulares, obstáculos sem
segurança, distâncias, falta de

n
n
n
n
n
n

dispositivos auxiliares ou de pessoa
auxiliar, tipo de cadeira de rodas)
Obesidade
Prejuízo cognitivo
Prejuízo musculoesquelético (p. ex.,
contraturas)
Prejuízo neuromuscular
Resistência limitada
Visão prejudicada

Referências
Brouwer, K., Nysseknabm, J., & Culham, E. (2004). Physical function and health status among seniors with and
without fear of falling. Gerontology, 50(3), 135-141.
Goldstein, S. (1993). The biology of aging: Looking to defuse the time bomb. Geriatrics, 48(9), 76-82.

Nota: Especificar o nível de independência, utilizando uma escala funcional padronizada.
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Características definidoras

Lewis, C.L., Moutoux, M., Slaughter, M., & Bailey, S.P. (2004). Characteristics of individuals who fell while receiving home health services. Physical Therapy, 84(1), 23-32.
Matsouka, O., Harahousou, Y., Kabiatis, C., & Trigonis, I. (2003). Effects of a physical activity program: The study
of selected physical abilities among elderly women. Journal of Gerontological Nursing, 29(7), 50-55.
Tinetti., M.E., & Ginter, S.F. (1988). Identifying mobility dysfunction in elderly persons. Journal of American
Medical Association, 259(8), 1190-1193.
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Mobilidade física prejudicada (00085)
(1973, 1998)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 2: Atividade/exercício

Características definidoras
n
n

n

n
n
n

Amplitude limitada de movimento
Capacidade limitada para
desempenhar as habilidades
motoras finas
Capacidade limitada para
desempenhar as habilidades
motoras grossas
Dificuldade para virar-se
Dispneia ao esforço
Engaja-se em substituições de
movimentos (p. ex., atenção

n
n
n
n
n
n
n

aumentada à atividade de outra
pessoa, comportamento controlador,
foco em deficiência/atividade
anterior à doença)
Instabilidade postural
Movimentos descontrolados
Movimentos lentos
Movimentos não coordenados
Mudanças na marcha
Tempo de resposta diminuído
Tremor induzido pelo movimento

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Ansiedade
Atraso de desenvolvimento
Conhecimento deficiente quanto ao
valor da atividade física
Contraturas
Controle muscular diminuído
Crenças culturais em relação à
atividade apropriada para a idade
Descondicionamento
Desconforto
Desnutrição
Desuso
Diminuição da massa muscular
Dor
Estado de humor depressivo
Estilo de vida sedentário
Falta de suporte socioambiental (p.
ex., físico ou social)

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Força muscular diminuída
Índice de massa corporal acima dos
75% apropriados para a idade
Intolerância à atividade
Medicamentos
Metabolismo celular alterado
Perda de integridade de estruturas
ósseas
Prejuízo cognitivo
Prejuízos musculoesqueléticos
Prejuízos neuromusculares
Prejuízos sensório-perceptivos
Resistência diminuída
Relutância em iniciar o movimento
Restrições prescritas de movimento
Resistência cardiovascular limitada
Rigidez articular

Nota: Especificar o nível de independência, utilizando uma escala funcional padronizada.
Classe 2: Atividade/exercício
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Definição Limitação no movimento físico independente e voluntário do corpo ou
de uma ou mais extremidades.

Mobilidade no leito prejudicada (00091)
(1998, 2006, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 2: Atividade/exercício
Definição Limitação para movimentar-se de forma independente de uma posição
para outra no leito.
Domínio 4

Características definidoras
n
n

n

n

Capacidade prejudicada de
reposicionar-se na cama
Capacidade prejudicada de mover-se da posição prona para a posição
supina
Capacidade prejudicada de mover-se
da posição sentada com as pernas
alongadas para a posição supina
Capacidade prejudicada de mover-se da posição sentada para a
posição supina

n

n

n

n

Capacidade prejudicada de mover-se da posição supina para a posição
prona
Capacidade prejudicada de mover-se da posição supina para a posição
sentada com as pernas alongadas
Capacidade prejudicada de mover-se da posição supina para a posição
sentada
Capacidade prejudicada para virar-se de um lado para o outro

Fatores relacionados
n
n
n
n
n

Conhecimento deficiente
Descondicionamento
Dor
Força muscular insuficiente
Limitações ambientais (p. ex.,
tamanho da cama, tipo de cama,

n
n
n
n
n

equipamento para tratamento,
imobilizadores)
Medicamentos sedativos
Obesidade
Prejuízo cognitivo
Prejuízo musculoesquelético
Prejuízo neuromuscular

Referências
Brouwer, K., Nysseknabm, J., & Culham, E. (2004). Physical function and health status among seniors with
and without fear of falling. Gerontology, 50(3), 135-141.
Goldstein, S. (1993). The biology of aging: Looking to defuse the time bomb. Geriatrics, 48(9), 76-82.
Lewis, C.L., Moutoux, M., Slaughter, M., & Bailey, S.P. (2004). Characteristics of individuals who fell while
receiving home health services. Physical Therapy, 84(1), 23-32.
Matsouka, O., Harahousou, Y., Kabiatis, C., & Trigonis, I. (2003). Effects of a physical activity program: The
study of selected physical abilities among elderly women. Journal of Gerontological Nursing, 29(7), 50-55.
Tinetti, M.E., & Ginter, S.F. (1988). Identifying mobility dysfunction in elderly persons. Journal of American Medical Association, 259(8), 1190-1193.

Nota: Especificar o nível de independência, utilizando uma escala funcional padronizada.

284

Domínio 4: Atividade/repouso

Risco de síndrome do desuso (00040)
(1988)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 2: Atividade/exercício
Definição Risco de deterioração de sistemas do corpo como resultado de inatividade musculoesquelética prescrita ou inevitável.

n
n
n

Dor intensa
Imobilização mecânica
Imobilização prescrita

n
n

Domínio 4

Fatores de risco
Nível de consciência alterado
Paralisia

Nota: Complicações decorrentes da imobilidade podem incluir úlcera por pressão, constipação, estase das secreções pulmonares, trombose, infecção do trato urinário e/ou
retenção, força ou resistência diminuída, hipotensão ortostática, redução da amplitude
dos movimentos articulares, distúrbio na imagem corporal e impotência.

Classe 2: Atividade/exercício

285

Campo de energia perturbado (00050)
(1994, 2004, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 3: Equilíbrio de energia
Definição Distúrbio do fluxo de energia que envolve uma pessoa, resultando em
desarmonia do corpo, mente e/ou espírito.
Domínio 4

Características definidoras
n

Percepções de mudanças nos
padrões do fluxo de energia, como:
– Movimento (onda/espícula/
tremor/espessamento/circulação)
– Mudança de temperatura (calor/
frio)

– Mudanças visuais (imagem/cor)
– Ruptura do campo (deficiência/
buraco/espícula/saliência,
obstrução, congestão e redução
do fluxo no campo de energia)
– Sons (tom/palavras)

Fatores relacionados
Desaceleração ou bloqueio dos fluxos de energia secundários a:

Fatores fisiopatológicos
n
n

Doença
Gravidez

n

Lesão

n
n

Quimioterapia
Trabalho de parto e parto

Fatores relacionados ao tratamento
n
n

Experiência perioperatória
Imobilidade

Fatores relacionados ao amadurecimento
n

Crise de desenvolvimento
relacionada à idade

n

Dificuldades de desenvolvimento
relacionadas à idade

n
n

Medo
Pesar

Fatores situacionais
n
n

Ansiedade
Dor
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Fadiga (00093)
(1988, 1998)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 3: Equilíbrio de energia

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Aumento das necessidades de repouso
Aumento das queixas físicas
Concentração comprometida
Desatento
Desempenho diminuído
Desinteresse quanto ao ambiente
que o cerca
Falta de energia
Introspecção
Letárgico
Libido comprometida
Necessidade percebida de energia
adicional para realizar tarefas de rotina
Relato de cansaço

n
n

n
n
n
n
n

Relato de incapacidade de manter as
rotinas habituais
Relato de sentimentos de culpa
por não cumprir com suas
responsabilidades
Relato de incapacidade de manter o
nível habitual de atividade física
Relato de incapacidade de restaurar
energias mesmo após o sono
Relato de uma constante falta de
energia
Sonolento
Relato de uma opressiva falta de
energia

Fatores relacionados
Ambientais
n
n

Barulho
Luzes

n
n

Temperatura
Umidade

n
n
n

Estados de doença
Gravidez
Privação de sono

Fisiológicos
n
n
n
n

Anemia
Condição física debilitada
Desnutrição
Esforço físico aumentado

Classe 3: Equilíbrio de energia
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Definição Uma sensação opressiva e sustentada de exaustão e de capacidade diminuída para realizar trabalho físico e mental no nível habitual.

Psicológicos
n
n

Ansiedade
Depressão

n
n

Estilo de vida enfadonho
Estresse

n

Ocupação

Situacionais
n

Eventos negativos na vida

Domínio 4
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Perambulação (00154)
(2000)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 3: Equilíbrio de energia

Características definidoras
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

Andar de um lado para o outro
Comportamentos como se
procurasse alguma coisa
Comportamentos de examinar
atentamente
Entrar em local proibido
Hiperatividade
Incapacidade de localizar marcos
significativos em um ambiente
familiar
Locomoção ao acaso
Locomoção inquieta
Locomoção persistente em busca de
alguma coisa
Locomoção por espaços não
autorizados ou privados

n
n
n
n
n
n
n

n

Locomoção que não pode ser
facilmente dissuadida
Locomoção resultando em abandono
não intencional de um local
Longos períodos de locomoção sem
destino aparente
Movimento contínuo de um lugar a
outro
Movimento frequente de um lugar a
outro
Perder-se
Períodos de locomoção intercalados
com períodos de não locomoção (p.
ex., sentar, levantar-se, dormir)
Repetir movimentos do cuidador

Fatores relacionados
n
n
n

n

n

Ambiente excessivamente
estimulante
Atrofia cortical
Comportamento pré-mórbido (p.
ex., personalidade extrovertida,
sociável; demência pré-mórbida)
Estado emocional (p. ex., frustração,
ansiedade, tédio, depressão,
agitação)
Estado ou necessidade fisiológica
(p. ex., fome, sede, dor, vontade de
urinar, constipação)

n
n

n
n

Hora do dia
Prejuízo cognitivo (p. ex., déficits
de memória e recordação,
desorientação, capacidade
visual-construtiva ou visualespacial insatisfatória, defeitos de
linguagem)
Sedação
Separação de lugares familiares

Classe 3: Equilíbrio de energia
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Definição Vagar a esmo, locomoção repetitiva ou sem propósito que expõe o indivíduo a danos; frequentemente incongruente com divisas, limites ou obstáculos.

Débito cardíaco diminuído (00029)
(1975, 1996, 2000)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares
Definição Quantidade insuficiente de sangue bombeado pelo coração para atender
às demandas metabólicas corporais.
Domínio 4

Características definidoras
Comportamentais/emocionais
n

Ansiedade

n

Inquietação

n

Índice do volume sistólico
diminuído
Ortopneia
Presença de 3a bulha (B3)
Presença de 4a bulha (B4)
Tosse

Contratilidade alterada
n
n
n
n
n

Crepitações
Débito cardíaco diminuído
Dispneia paroxística noturna
Fração de ejeção diminuída
Índice do trabalho sistólico do
ventrículo esquerdo diminuído

n
n
n
n

Frequência/Ritmo cardíacos alterados
n
n
n

Alterações no ECG
Arritmias
Bradicardia

n
n

Palpitações
Taquicardia

n

Resistência vascular pulmonar
diminuída
Resistência vascular sistêmica
aumentada
Resistência vascular sistêmica
diminuída
Variações nas leituras de pressão
arterial

Pós-carga alterada
n
n
n
n
n
n
n

Dispneia
Mudanças na cor da pele
Oliguria
Pele fria e pegajosa
Perfusão capilar periférica prolongada
Pulsos periféricos diminuídos
Resistência vascular pulmonar
aumentada
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n
n
n

Pré-carga alterada
n
n
n
n
n
n

Edema
Estase da veia jugular
Fadiga
Ganho de peso
Murmúrios
Pressão de capilar pulmonar (PCP)
diminuída

n
n
n

Pressão de capilar pulmonar (PCP)
aumentada
Pressão venosa central (PVC)
aumentada
Pressão venosa central (PVC)
diminuída

n
n
n

Contratilidade alterada
Frequência cardíaca alterada
Pós-carga alterada

n
n
n

Domínio 4

Fatores relacionados
Pré-carga alterada
Ritmo alterado
Volume de ejeção alterado

Classe 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares
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Intolerância à atividade (00092)
(1982)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares
Definição Energia fisiológica ou psicológica insuficiente para suportar ou completar as atividades diárias requeridas ou desejadas.
Domínio 4

Características definidoras
n
n
n
n

Alterações eletrocardiográficas
refletindo isquemia
Alterações eletrocardiográficas
refletindo arritmias
Desconforto aos esforços
Dispneia aos esforços

n
n
n
n

Relato de fadiga
Relato de fraqueza
Resposta anormal da frequência
cardíaca à atividade
Resposta anormal da pressão
sanguínea à atividade

Fatores relacionados
n
n

Desequilíbrio entre a oferta e a
demanda de oxigênio
Estilo de vida sedentário
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n
n
n

Fraqueza generalizada
Imobilidade
Repouso no leito

Risco de intolerância à atividade (00094)
(1982)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares

Fatores de risco
n
n

Estado de não condicionamento
físico
História prévia de intolerância à
atividade

n
n
n

Inexperiência com a atividade
Presença de problemas circulatórios
Presença de problemas respiratórios

Classe 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares
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Definição Risco de ter energia fisiológica ou psicológica insuficiente para suportar
ou completar as atividades diárias requeridas ou desejadas.

Padrão respiratório ineficaz (00032)
(1980, 1996, 1998, 2010, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares
Definição Inspiração e/ou expiração que não proporciona ventilação adequada.

Características definidoras
Domínio 4

n
n
n
n
n
n
n
n

Alterações na profundidade
respiratória
Assumir uma posição de três pontos
Batimentos de asa do nariz
Bradipneia
Capacidade vital diminuída
Diâmetro anteroposterior
aumentado
Dispneia
Excursão torácica alterada

n

Fase de expiração prolongada
Ortopneia
Pressão expiratória diminuída
Pressão inspiratória diminuída
Respiração com os lábios franzidos
Taquipneia
Uso da musculatura acessória para
respirar
Ventilação-minuto diminuída

n
n
n
n
n
n
n

Fadiga da musculatura respiratória
Hiperventilação
Imaturidade neurológica
Lesão da medula espinal
Obesidade
Posição do corpo
Síndrome da hipoventilação

n
n
n
n
n
n
n

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n
n
n

Ansiedade
Dano musculoesquelético
Dano neurológico
Deformidade da parede do tórax
Deformidade óssea
Disfunção neuromuscular
Dor
Fadiga
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Risco de perfusão gastrintestinal ineficaz * (00202)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares
Definição Risco de redução na circulação gastrintestinal que pode comprometer a
saúde.
Domínio 4

Fatores de risco
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

Acidente vascular cerebral
Anemia
Aneurisma aórtico abdominal
Coagulação intravascular
disseminada
Coagulopatia (p. ex., anemia
falciforme)
Desempenho insatisfatório do
ventrículo esquerdo
Diabetes melito
Disfunção hepática
Doença gastrintestinal (p. ex.,
úlcera duodenal ou gástrica, colite
isquêmica, pancreatite isquêmica)
Doença vascular (p. ex., doença
vascular periférica, doença oclusiva
aortoilíaca)

n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Efeitos secundários relativos
ao tratamento (p. ex., bypass
cardiopulmonar, medicamentos,
anestesia, cirurgia gástrica)
Hemorragia gastrintestinal aguda
Idade > 60 anos
Infarto do miocárdio
Instabilidade hemodinâmica
Insuficiência renal
Sexo feminino
Síndrome compartimental
abdominal
Tabagismo
Tempo de protrombina
Tempo parcial anormal de
tromboplastina
Trauma
Varizes gastroesofágicas

Referências
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Swearingen, P.L., & Hicks Keen, J. (eds) (2001). Manual of critical care nursing: Nursing interventions and collaborative management (4th ed.). St. Louis, MO: Mosby.

Este diagnóstico tinha anteriormente o enunciado Perfusão Tissular Ineficaz (Especificar tipo: gastrintestinal).
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Risco de perfusão renal ineficaz* (00203)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares

Fatores de risco
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

Abuso de drogas
Acidose metabólica
Bypass cardiopulmonar
Cirurgia cardíaca
Diabetes melito
Doença renal (rim policístico)
Efeitos secundários relacionados ao
tratamento (p. ex., medicamentos,
cirurgias)
Embolia vascular
Estenose da artéria renal
Exposição a nefrotóxicos
Gênero feminino
Glomerulonefrite
Hiperlipidemia
Hipertensão
Hipertensão maligna

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Hipovolemia
Hipoxemia
Hipoxia
Idade avançada
Infecção (p. ex., sepse, infecção
localizada)
Malignidade
Necrose cortical bilateral
Nefrite intersticial
Politrauma
Polinefrite
Queimaduras
Síndrome compartimental
abdominal
Síndrome da resposta inflamatória
sistêmica
Tabagismo
Vasculite

Referências
O’Donnell, J.M., & N’acul, F. (eds) (2001). Surgical intensive care medicine. Boston: Kluwer Academic.
Spinowitz, B., & Rodriguez, J. (2006). Renal artery stenosis. Retrieved from http://www.emedicine.com/med/
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Este diagnóstico tinha anteriormente o enunciado Perfusão Tissular Ineficaz (Especificar tipo: renal).

*
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Definição Risco de redução na circulação sanguínea para os rins, que pode comprometer a saúde.

Risco de perfusão tissular cardíaca diminuída* (00200)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares
Definição Risco de redução na circulação cardíaca (coronária) que pode comprometer a saúde.
Domínio 4

Fatores de risco
n
n
n
n
n
n

Abuso de drogas
Anticoncepcionais
Cirurgia cardíaca
Diabetes melito
Espasmo da artéria coronária
Falta de conhecimento sobre os
fatores de risco modificáveis (p. ex.,
tabagismo, estilo de vida sedentário,
obesidade)

n
n
n
n
n
n
n
n

História familiar de doença da
artéria coronária
Hiperlipidemia
Hipertensão
Hipovolemia
Hipoxemia
Hipoxia
Proteína C reativa elevada
Tamponamento cardíaco

Referências
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Dogan, A., Ozgul, M., Ozaydin, M., Aslan, S., Gedikli, O., & Altinbas, A. (2005). Effect of clopidogrel plus aspirin
on tissue perfusion and coronary flow in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: A new reperfusion strategy. American Heart Journal, 149(6), 1037-1042.
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Este diagnóstico tinha anteriormente o enunciado Perfusão Tissular Ineficaz (Especificar tipo: cardiopulmonar)
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Risco de perfusão tissular cerebral ineficaz* (00201)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares

Fatores de risco
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n

Abuso de drogas
Aneurisma cerebral
Aterosclerose aórtica
Cardiomiopatia dilatada
Coagulação intravascular
disseminada
Coagulopatia (p. ex., anemia
falciforme)
Dissecção arterial
Doença do nó sinusal
Efeitos secundários relativos ao
tratamento (bypass cardiopulmonar,
medicamentos)
Embolia
Endocardite infecciosa
Estenose da carótida

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Estenose mitral
Fibrilação atrial
Hipercolesterolemia
Hipertensão
Infarto do miocárdio recente
Mixoma atrial
Neoplasia cerebral
Segmento ventricular esquerdo
acinético
Tempo de protrombina anormal
Tempo de tromboplastina parcial
anormal
Terapia trombolítica
Trauma encefálico
Tumor cerebral
Válvula de prótese mecânica

Referências
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benefit for patients having open heart surgery? Best BETS, Record 01148. Retrieved from http://www.bestbets.
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Quality.
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Este diagnóstico tinha anteriormente o enunciado Perfusão Tissular Ineficaz (Especificar tipo: cerebral).
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Definição Risco de redução na circulação do tecido cerebral que pode comprometer a saúde.

Perfusão tissular periférica ineficaz* (00204)
(2008, 2010, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares
Definição Redução na circulação sanguínea para a periferia, capaz de comprometer a saúde.
Domínio 4

Características definidoras
n
n

n
n
n
n
n
n
n

A cor não volta à perna quando esta
é baixada
Características da pele alteradas
(cor, elasticidade, pelos, umidade,
unhas, sensibilidade, temperatura)
Cicatrização de ferida periférica
retardada
Claudicação
Cor da pele pálida na elevação
Dor em extremidade
Edema
Função motora alterada
Índice tornozelo-braquial < 0,90

n
n
n
n

n
n
n
n

Mudanças na pressão sanguínea nas
extremidades
Parestesia
Percorre menores distâncias totais
no teste de caminhada de 6 minutos
Percorre menores distâncias livre
de dor no teste de caminhada de 6
minutos
Pulsos ausentes
Pulsos diminuídos
Sopro femoral
Tempo de enchimento capilar > 3
segundos

Fatores relacionados
n

n

Conhecimento deficiente do
processo da doença (p. ex., diabetes,
hiperlipidemia)
Conhecimento deficiente dos fatores
agravantes (p. ex., tabagismo,
estilo de vida sedentário, trauma,

n
n
n
n

obesidade, ingestão de sal,
imobilidade)
Diabetes melito
Estilo de vida sedentário
Hipertensão
Tabagismo

Referências
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jvs.2007.08.022)

*
Este diagnóstico tinha anteriormente o enunciado Perfusão Tissular Ineficaz (Especificar o tipo:
periférica).
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Lopez Rowe, V. (2005). Peripheral arterial occlusive disease. Retrieved from http://www.emedicine.com/med/
topic391.htm .

Risco de perfusão tissular periférica ineficaz* (00228)
(2010, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares
Definição Risco de uma redução na circulação sanguínea periférica, que pode comprometer a saúde.
Domínio 4

Fatores de risco
n

n

Conhecimento deficiente de fatores
agravantes (p. ex., tabagismo,
estilo de vida sedentário, trauma,
obesidade, ingestão de sal,
imobilidade)
Conhecimento deficiente de
processo de doença (p. ex., diabetes,
hiperlipidemia)

n
n
n
n
n
n

Diabetes melito
Estilo de vida sedentário
Hipertensão
Idade > 60 anos
Procedimentos endovasculares
Tabagismo
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Resposta disfuncional ao desmame ventilatório (00034)
(1992)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares
Definição Incapacidade de ajustar-se a níveis diminuídos de suporte ventilatório
mecânico, que interrompe e prolonga o processo de desmame.
Domínio 4

Características definidoras
Graves
n

n
n

n

n
n

Aumento da frequência respiratória
de forma significativa em relação
aos parâmetros basais
Agitação
Aumento da frequência cardíaca em
relação aos parâmetros basais (≥ 20
batimentos/min)
Aumento da pressão sanguínea em
relação aos parâmetros basais (≥ 20
mmHg)
Cianose
Deterioração nos gases sanguíneos
arteriais em relação aos parâmetros
basais

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Diaforese profusa
Nível de consciência diminuído
Respiração abdominal paradoxal
Respiração descoordenada em
relação ao ventilador
Respiração ofegante
Respiração superficial
Ruídos adventícios na respiração
Secreções audíveis nas vias aéreas
Uso total da musculatura acessória
da respiração

Leves
n
n

n
n

Aumento da concentração na
respiração
Aumento moderado da frequência
respiratória em relação à linha de
base
Desconforto respiratório
Fadiga
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n
n

n
n

Inquietação
Perguntas sobre possível
funcionamento inadequado do
aparelho
Relato de sensação de necessidade
aumentada de oxigênio
Sensação de calor

n
n

n

n

n

Apreensão
Aumento da frequência respiratória
em relação aos parâmetros basais
(< 5 respirações/min.)
Aumento leve da frequência
cardíaca em relação aos parâmetros
basais (< 20 batimentos/min.)
Aumento leve da pressão sanguínea
em relação aos parâmetros basais
(< 20 mmHg)
Cianose discreta

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Diaforese
Entrada de ar diminuída à ausculta
Hipervigilância das atividades
Incapacidade de cooperar
Incapacidade de responder a
orientações
Mudança na cor da pele
Olhar arregalado
Palidez
Uso moderado da musculatura
acessória da respiração

Fatores relacionados
Fisiológicos
n
n

Desobstrução ineficaz das vias
aéreas
Dor sem controle

n
n

Nutrição inadequada
Padrão de sono perturbado

n
n

Desesperança
Ineficácia percebida do paciente
quanto à capacidade de desmame
Medo
Motivação diminuída
Sentimento de impotência

Psicológicos
n
n
n
n

Ansiedade
Autoestima diminuída
Confiança insuficiente nos
prestadores de cuidado
Déficit de conhecimento sobre o
processo de desmame

n
n
n

Situacionais
n

n

Ambiente adverso (p. ex.,
ambiente agitado e barulhento,
eventos negativos no quarto, baixa
proporção enfermeiros/pacientes,
equipe de enfermagem não familiar)
Demandas de energia episódicas e
não controladas

n
n
n
n

História de dependência do
ventilador por mais de quatro dias
História de múltiplas tentativas de
desmame malsucedidas
Ritmo impróprio na diminuição do
suporte ventilatório
Suporte social inadequado
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Moderadas

Ventilação espontânea prejudicada (00033)
(1992)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares
Definição Reservas de energia diminuídas, resultando em uma incapacidade do
indivíduo de manter respiração adequada para sustentação da vida.
Domínio 4

Características definidoras
n
n
n
n
n
n

Apreensão
Cooperação diminuída
Dispneia
Frequência cardíaca aumentada
Inquietação aumentada
PCO2 aumentada

n

PO2 diminuída
SaO2 diminuída
Taxa metabólica aumentada
Uso aumentado da musculatura
acessória
Volume corrente diminuído

n

Fatores metabólicos

n
n
n
n

Fatores relacionados
n

Fadiga da musculatura respiratória
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Disposição para melhora do autocuidado (00182)
(2006, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 5: Autocuidado

Características definidoras
n

n

n

Relata desejo de aumentar a
independência na manutenção da
saúde
Relata desejo de aumentar a
independência na manutenção da
vida
Relata desejo de aumentar a
independência na manutenção do
bem-estar

n

n
n
n

Relata desejo de aumentar a
independência na manutenção do
desenvolvimento pessoal
Relata desejo de aumentar a
responsabilidade pelo autocuidado
Relata desejo de aumentar o
autocuidado
Relata desejo de aumentar o
conhecimento de estratégias de
autocuidado
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Definição Um padrão de realização de atividades para si mesmo que ajuda a atingir as metas relativas à saúde e pode ser fortalecido.
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Déficit no autocuidado para alimentação (00102)
(1980, 1998)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 5: Autocuidado

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n

Incapacidade de abrir recipientes
Incapacidade de completar uma
refeição
Incapacidade de engolir alimentos
Incapacidade de ingerir alimentos
de maneira socialmente aceitável
Incapacidade de ingerir alimentos
em quantidade suficiente
Incapacidade de ingerir alimentos
de forma segura
Incapacidade de levar os alimentos
de um recipiente à boca

n
n
n
n
n
n
n

Incapacidade de manusear utensílios
Incapacidade de mastigar alimentos
Incapacidade de movimentar
alimentos na boca
Incapacidade de pegar alimentos
com utensílios
Incapacidade de pegar xícara ou
copo
Incapacidade de preparar alimentos
para ingestão
Incapacidade de utilizar artefatos
auxiliares

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n

Ansiedade grave
Barreiras ambientais
Desconforto
Diminuição da motivação
Dor
Fadiga

n
n
n
n
n

Fraqueza
Prejuízo cognitivo
Prejuízo musculoesquelético
Prejuízo neuromuscular
Prejuízo perceptivo

Nota: Especificar o nível de independência, utilizando uma escala funcional padronizada.
Classe 5: Autocuidado
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Definição Capacidade prejudicada de desempenhar ou completar atividades de
alimentação.

Déficit no autocuidado para banho* (00108)
(1980, 1998, 2008)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 5: Autocuidado
Definição Capacidade prejudicada de realizar ou completar as atividades de banho
por si mesmo.
Domínio 4

Características definidoras
n
n
n

Incapacidade de acessar o banheiro
Incapacidade de lavar o corpo
Incapacidade de obter a fonte de
água

n
n
n

Incapacidade de pegar os artigos
para o banho
Incapacidade de regular a água do
banho
Incapacidade de secar o corpo

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n

Ansiedade grave
Barreiras ambientais
Diminuição de motivação
Dor
Fraqueza
Incapacidade de perceber a relação
espacial

n
n
n
n
n

Incapacidade de perceber uma parte
do corpo
Prejuízo cognitivo
Prejuízo musculoesquelético
Prejuízo neuromuscular
Prejuízo perceptivo

Nota: Especificar o nível de independência, utilizando uma escala funcional padronizada.
*Este diagnóstico tinha anteriormente o enunciado Déficit no Autocuidado para Banho/Higiene.
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Déficit no autocuidado para higiene íntima (00110)
(1980, 1998, 2008)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 5: Autocuidado

Características definidoras
n
n
n

Incapacidade de chegar ao vaso
sanitário ou à cadeira higiênica
Incapacidade de dar descarga no
vaso sanitário
Incapacidade de fazer uma higiene
íntima apropriada

n
n

n

Incapacidade de levantar-se do vaso
sanitário ou da cadeira higiênica
Incapacidade de manipular as
roupas para realizar a higiene
íntima
Incapacidade de sentar-se no vaso
sanitário ou na cadeira higiênica

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n

Ansiedade grave
Barreiras ambientais
Capacidade de transferência
prejudicada
Dor
Estado de mobilidade prejudicada
Fadiga

n
n
n
n
n
n

Fraqueza
Motivação diminuída
Prejuízo cognitivo
Prejuízo musculoesquelético
Prejuízo neuromuscular
Prejuízo perceptivo

Nota: Especificar o nível de independência utilizando uma escala funcional padronizada.
Classe 5: Autocuidado
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Definição Capacidade prejudicada de realizar ou completar as atividades de higiene íntima por si mesmo.

Déficit no autocuidado para vestir-se* (00109)
(1980, 1998, 2008)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 5: Autocuidado
Definição Capacidade prejudicada de realizar ou completar atividades de vestir-se
por si mesmo.
Domínio 4

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Capacidade prejudicada de calçar
meias
Capacidade prejudicada de calçar
sapatos
Capacidade prejudicada de colocar
itens de vestuário necessários
Capacidade prejudicada de obter
artigos de vestuário
Capacidade prejudicada de tirar
itens de vestuário necessários
Capacidade prejudicada de tirar
meias
Capacidade prejudicada de tirar
sapatos
Incapacidade de calçar meias
Incapacidade de calçar sapatos

n

Incapacidade de colocar roupas na
parte inferior do corpo
Incapacidade de colocar roupas na
parte superior do corpo
Incapacidade de escolher as roupas
Incapacidade de fechar as roupas
Incapacidade de manter a aparência
em um nível satisfatório
Incapacidade de pegar as roupas
Incapacidade de tirar as meias
Incapacidade de tirar as roupas
Incapacidade de tirar os sapatos
Incapacidade de usar dispositivos
auxiliares
Incapacidade de usar zíperes

n
n
n
n
n

Motivação diminuída
Prejuízo cognitivo
Prejuízo musculoesquelético
Prejuízo neuromuscular
Prejuízo perceptivo

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n

Ansiedade grave
Barreiras ambientais
Desconforto
Dor
Fadiga
Fraqueza

Nota: Especificar o nível de independência, utilizando uma escala funcional padronizada.
*Este diagnóstico tinha anteriormente o enunciado Déficit no Autocuidado para Vestir-se/Arrumar-se.

312

Domínio 4: Atividade/repouso

Autonegligência (00193)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 5: Autocuidado

Domínio 4

Definição Conjunto de comportamentos culturalmente estruturados que envolvem
uma ou mais atividades de autocuidado, em que há falha em manter um padrão de
saúde e bem-estar socialmente aceito (Gibbons, Lauder e Ludwick, 2006).

Características definidoras
n

Falta de adesão a atividades de
saúde

n
n

Higiene ambiental inadequada
Higiene pessoal inadequada

n

Medo de internação ou
institucionalização
Prejuízo cognitivo (p. ex., demência)
Prejuízo funcional
Síndrome de Capgras
Transtorno da personalidade
esquizofrênica
Transtorno da personalidade
paranoide
Transtorno obsessivo-compulsivo

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Abuso de drogas
Capacidade executiva de
processamento
Depressão
Disfunção do lobo frontal
Estilo de vida/escolhas
Fingimento de doença
Importante estressor de vida
Incapacidade para aprender
Manutenção do controle

n
n
n
n
n
n
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Manutenção do lar prejudicada (00098)
(1980)
Domínio 4: Atividade/repouso
Classe 5: Autocuidado
Definição Incapacidade de manter, de forma independente, um ambiente imediato
seguro e que promova o crescimento.
Domínio 4

Características definidoras
Objetivas
n
n
n
n
n
n
n

Ambiente desordenado
Ambiente sujo
Distúrbios repetidos por falta de
higiene
Falta de equipamentos necessários
Falta de roupas
Falta de roupas de cama
Infecções repetidas por falta de
higiene

n
n
n
n
n
n
n

Membros da família sobrecarregados
Odores desagradáveis
Presença de insetos ou roedores
Roupas de cama insuficientes
Roupas em quantidade insuficiente
Temperatura da casa inadequada
Utensílios de cozinha indisponíveis

n

Membros da família relatam
dificuldade para manter a sua casa
confortável
Membros da família pedem ajuda
para a manutenção da casa

Subjetivas
n
n

Membros da família relatam crises
financeiras
Membros da família relatam grandes
dívidas

n

Fatores relacionados
n
n
n
n
n

Conhecimento deficiente
Doença
Falta de familiaridade com os
recursos da vizinhança
Falta de modelo de papel
Finanças insuficientes
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n
n
n
n
n

Funções prejudicadas
Lesão
Organização familiar insuficiente
Planejamento familiar insuficiente
Sistemas de apoio inadequados

Domínio 5
Percepção/cognição
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Negligência unilateral (00123)
(1986, 2006, LOE 2.1)
Domínio 5: Percepção/cognição
Classe 1: Atenção
Definição Prejuízo na resposta sensorial e motora, nas representações mentais e na
atenção espacial do corpo e do ambiente correspondente, caracterizado por desatenção a um dos lados e atenção excessiva ao lado oposto. Negligência do lado esquerdo
é mais grave e persistente que do lado direito.

n
n
n
n

n

n

n

n

n
n

Conservação de tarefas motoras e
visuais no lado não negligenciado
Deixa a comida no prato do lado
negligenciado
Deslocamento de sons para o lado
não negligenciado
Desvio* marcante da cabeça para
o lado não negligenciado, para
estímulos e atividades naquele lado
Desvio* marcante do tronco para
o lado não negligenciado, para
estímulos e atividades naquele lado
Desvio* marcante dos olhos para
o lado não negligenciado, para
estímulos e atividades naquele lado
Dificuldade para lembrar
detalhes de cenas familiares com
representação interna, localizadas
no lado negligenciado
Distorção de desenhos na metade
da página relativa ao lado
negligenciado
Falha em cuidar da estética do lado
negligenciado
Falha em movimentar a cabeça no
hemiespaço negligenciado, apesar

n

n

n

n

n
n

n
n

de perceber um estímulo nesse
espaço
Falha em movimentar o tronco no
hemiespaço negligenciado, apesar
de perceber um estímulo nesse
espaço
Falha em movimentar os membros
no hemiespaço negligenciado,
apesar de perceber um estímulo
nesse espaço
Falha em movimentar os olhos no
hemiespaço negligenciado, apesar
de perceber um estímulo nesse
espaço
Falha em perceber pessoas que
se aproximam a partir do lado
negligenciado
Falha em vestir o lado negligenciado
Falha para cancelar linhas na
metade da página relativa ao lado
negligenciado
Falta de precauções de segurança
em relação ao lado negligenciado
Omissão ao desenhar na metade
da página correspondente ao lado
negligenciado

Como se atraído, magneticamente, para estímulos e atividades naquele lado.

*

Classe 1: Atenção
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Características definidoras

n
n

Parece não perceber posicionamento
do membro negligenciado
Substituição de letras ao ler,
para formar palavras alternativas
similares em extensão às originais

n
n

Transferência da sensação de dor
para o lado não negligenciado
Uso de apenas metade vertical da
página ao escrever

Fatores relacionados
n
n

n

Domínio 5

Hemianopsia
Hemiplegia do lado esquerdo
decorrente de AVC do hemisfério
direito
Lesão cerebral decorrente de doença
neurológica

n
n
n

Lesão cerebral decorrente de
problemas cerebrovasculares
Lesão cerebral decorrente de trauma
Lesão cerebral decorrente de tumor
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Síndrome da interpretação ambiental prejudicada* (00127)
(1994)
Domínio 5: Percepção/cognição
Classe 2: Orientação
Definição Consistente falta de orientação quanto a pessoa, lugar, tempo ou circunstâncias por mais de 3 a 6 meses, necessitando de um ambiente protetor.

n
n
n
n

Desorientação consistente
Estados crônicos de confusão
Incapacidade de concentrar-se
Incapacidade de seguir instruções
simples

n
n
n
n

Lentidão para responder a perguntas
Incapacidade de raciocinar
Perda da função social
Perda de trabalho

n

Doença de Huntington

Fatores relacionados
n
n

Demência
Depressão

* Este diagnóstico será retirado da Taxonomia da NANDA-I na edição de 2015–2017, a menos que seja
realizado algum trabalho que o leve a atender à definição de diagnósticos de síndrome (exigência de dois
ou mais diagnósticos de enfermagem como características definidoras/fatores de risco).
Classe 2: Orientação
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Características definidoras

Confusão aguda (00128)
(1994, 2006, LOE 2.1)
Domínio 5: Percepção/cognição
Classe 4: Cognição
Definição Início abrupto de distúrbios reversíveis de consciência, atenção, cognição e percepção que ocorrem durante um breve período de tempo.

Características definidoras

Domínio 5

n
n
n
n
n

Agitação aumentada
Alucinações
Falta de motivação para iniciar um
comportamento voltado a uma meta
Falta de motivação para iniciar um
comportamento voluntário
Falta de motivação para manter o
comportamento voltado a uma meta

n
n
n
n
n

Falta de motivação para manter um
comportamento voluntário
Flutuação na atividade psicomotora
Flutuação na cognição
Flutuação no nível de consciência
Inquietação aumentada
Percepções errôneas

n
n

Flutuação no ciclo sono-vigília
Mais de 60 anos de idade

n

Fatores relacionados
n
n
n

Abuso de substâncias
Delírio
Demência
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Risco de confusão aguda (00173)
(2006, LOE 2.2)
Domínio 5: Percepção/cognição
Classe 4: Cognição
Definição Risco de distúrbios reversíveis de consciência, atenção, cognição e percepção que ocorrem durante um breve período de tempo.

Fatores de risco

n
n
n
n
n
n

Abuso de drogas
Anormalidades metabólicas:
– Azotemia
– Desequilíbrios eletrolíticos
– Desidratação
– Desnutrição
– Hemoglobina diminuída
– Ureia e creatinina aumentadas
Cognição prejudicada
Contenção diminuída
Demência
Dor
Flutuação no ciclo sono-vigília
Gênero masculino

n
n
n
n

n
n
n

História de AVC
Infecção
Mais de 60 anos de idade
Medicamentos/drogas:
– Anestesia
– Anticolinérgicos
– Difenidramina
– Drogas psicoativas
– Medicamentos múltiplos
– Opioides
Mobilidade reduzida
Privação sensorial
Retenção urinária

Domínio 5

n
n
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Confusão crônica (00129)
(1994)
Domínio 5: Percepcão/cognição
Classe 4: Cognição
Definição Uma deterioração irreversível, prolongada e/ou progressiva do intelecto
e da personalidade, caracterizada por capacidade diminuída para a interpretação
dos estímulos ambientais e para processos de pensamento intelectual, manifestada
por distúrbios da memória, da orientação e do comportamento.

Características definidoras
Domínio 5

n
n
n
n
n

Evidência clínica de prejuízo
orgânico
Interpretação alterada
Memória antiga prejudicada
Memória recente prejudicada
Nenhuma mudança no nível de
consciência

n
n
n

Personalidade alterada
Prejuízo cognitivo existente há
tempo
Prejuízo cognitivo progressivo
Resposta alterada a estímulos
Socialização prejudicada

n
n

Psicose de Korsakoff
Trauma craniencefálico

n
n

Fatores relacionados
n
n
n

Acidente vascular cerebral
Demência por multi-infarto
Doença de Alzheimer
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Conhecimento deficiente (00126)
(1980)
Domínio 5: Percepção/cognição
Classe 4: Cognição
Definição Ausência ou deficiência de informação cognitiva relacionada a um tópico específico.

Características definidoras

n

Comportamentos exagerados
Comportamentos impróprios (p. ex.,
histérico, hostil, agitado, apático)
Desempenho inadequado em um
teste

n
n

Seguimento inadequado de
instruções
Verbalização do problema

Domínio 5

n
n

Fatores relacionados
n
n
n

Falta de capacidade de recordar
Falta de exposição
Falta de familiaridade com os
recursos de informação

n
n
n

Falta de interesse em aprender
Interpretação errônea de
informações
Limitação cognitiva
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Disposição para conhecimento melhorado (00161)
(2002, LOE 2.1)
Domínio 5: Percepção/cognição
Classe 4: Cognição
Definição A presença ou aquisição de informações cognitivas sobre um tópico específico é suficiente para alcançar objetivos relacionados à saúde e pode ser fortalecida.

Características definidoras
n

Domínio 5

n

Comportamentos congruentes com o
conhecimento expresso
Demonstra conhecimentos sobre o
tópico
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n
n

Descreve experiências prévias
pertinentes ao tópico
Expressa interesse em aprender

Controle de impulsos ineficaz (00222)
(2010, LOE 2.1)
Domínio 5: Percepção/cognição
Classe 4: Cognição
Definição Padrão de uso de respostas rápidas e não planejadas a estímulos internos ou externos, sem levar em conta as consequências negativas dessas respostas ao
indivíduo impulsivo ou aos outros.

n
n
n
n
n
n

Agir sem pensar
Apostador patológico
Busca de sensações
Compartilhar detalhes pessoais de
forma inadequada
Familiaridade excessiva com estranhos
Fazer perguntas pessoais a outros
apesar do desconforto deles

n
n
n
n

Incapacidade de poupar dinheiro ou
regular as finanças
Irritabilidade
Promiscuidade sexual
Repentes de temperamento
Violência

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Insônia
Isolamento social
Negação
Raiva
Remorso
Sentimentos suicidas
Sintomas físicos desagradáveis
Tabagismo
Transtorno cognitivo
Transtorno do desenvolvimento
Transtorno do humor
Transtorno da personalidade
Vulnerabilidade ao estresse

n

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Abuso de drogas
Ambiente que pode causar
frustração
Ambiente que pode causar irritação
Baixa autoestima crônica
Codependência
Desesperança
Distúrbios cerebrais orgânicos
Distúrbio na imagem corporal
Economicamente desfavorecido
Enfrentamento ineficaz
Fadiga
Ideias delirantes
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Memória prejudicada (00131)
(1994)
Domínio 5: Percepção/cognição
Classe 4: Cognição
Definição Incapacidade de recordar informações ou habilidades comportamentais.

n
n
n
n
n

Esquecimento de efetuar uma ação
em horário planejado
Experiências de esquecimento
Incapacidade de aprender novas
habilidades
Incapacidade de aprender novas
informações
Incapacidade de determinar se uma
ação foi efetuada

n
n
n
n
n

Incapacidade de executar habilidade
previamente aprendida
Incapacidade de recordar eventos
Incapacidade de recordar
informações reais
Incapacidade de reter novas
habilidades
Incapacidade de reter novas
informações

Fatores relacionados
n
n
n

Alterações ambientais excessivas
Anemia
Débito cardíaco diminuído

n
n
n
n

Desequilíbrio hídrico
Desequilíbrio eletrolítico
Distúrbios neurológicos
Hipoxia
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Disposição para comunicação melhorada (00157)
(2002, LOE 2.1)
Domínio 5: Percepção/cognição
Classe 5: Comunicação
Definição Um padrão de troca de informações e ideias com terceiros que é suficiente para atender às necessidades e aos objetivos de vida e que pode ser fortalecido.

Características definidoras

Domínio 5

n
n
n
n
n

n

É capaz de escrever em um idioma
É capaz de falar um idioma
Expressa desejo de aumentar a
comunicação
Expressa pensamentos
Expressa satisfação com a
capacidade de compartilhar ideias
com terceiros
Expressa satisfação com a
capacidade de compartilhar
informações com terceiros
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n
n
n
n
n
n

Expressa sentimentos
Forma sentenças
Forma frases
Forma palavras
Interpreta pistas não verbais
adequadamente
Usa indicadores não verbais
adequadamente

Comunicação verbal prejudicada (00051)
(1983, 1996, 1998)
Domínio 5: Percepção/cognição
Classe 5: Comunicação
Definição Habilidade diminuída, retardada ou ausente para receber, processar,
transmitir e/ou usar um sistema de símbolos.

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n

Ausência de contato visual
Déficit visual parcial
Déficit visual total
Desorientação em relação a pessoas
Desorientação no espaço
Desorientação no tempo
Dificuldade de usar a expressão
corporal
Dificuldade de usar a expressão facial
Dificuldade na atenção seletiva
Dificuldade para compreender o
padrão usual de comunicação
Dificuldade para expressar
verbalmente os pensamentos (p. ex.,
afasia, disfasia, apraxia, dislexia)
Dificuldade para formar sentenças
Dificuldade para formar palavras (p.
ex., afonia, dislalia, disartria)

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Dificuldade para manter o padrão
usual de comunicação
Dispneia
Fala com dificuldade
Gagueira
Incapacidade de falar o idioma do
cuidador
Incapacidade de usar expressões
corporais
Incapacidade de usar expressões
faciais
Não consegue falar
Não fala
Pronúncia indistinta
Recusa obstinada a falar
Verbaliza com dificuldade
Verbalização imprópria

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Alteração no autoconceito
Alteração no sistema nervoso central
Ausência de pessoas significativas
Baixa autoestima crônica
Baixa autoestima situacional
Barreiras ambientais
Barreiras físicas (p. ex.,
traqueostomia, intubação)
Barreiras psicológicas (p. ex.,
psicose, falta de estímulos)
Condições emocionais

n
n

n
n
n
n

Condições fisiológicas
Defeito anatômico (p. ex., fenda
palatina, alteração do sistema visual
neuromuscular, sistema auditivo ou
aparelho fonador)
Diferenças culturais
Diferenças relacionadas à idade de
desenvolvimento
Diminuição da circulação cerebral
Efeitos colaterais relacionados ao
tratamento (p. ex., medicamento)
Classe 5: Comunicação
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n
n

Enfraquecimento do sistema
musculoesquelético
Estresse

Domínio 5
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n
n
n

Falta de informação
Percepções alteradas
Tumor cerebral

Domínio 6
Autopercepção
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Disposição para autoconceito melhorado (00167)
(2002, LOE 2.1)
Domínio 6: Autopercepção
Classe 1: Autoconceito
Definição Um padrão de percepções ou ideias sobre si mesmo que é suficiente para
o bem-estar e pode ser reforçado.

n
n
n
n
n
n

Aceita suas limitações
Aceita suas qualidades
As ações são coerentes com a
expressão verbal
Expressa confiança em suas
capacidades
Expressa desejo de melhorar o
autoconceito
Expressa satisfação com a
identidade pessoal

n
n
n
n

Expressa satisfação com a imagem
corporal
Expressa satisfação com a sensação
de valor
Expressa satisfação com o
desempenho de papéis
Expressa satisfação com suas
opiniões sobre si mesmo
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Desesperança (00124)
(1986)
Domínio 6: Autopercepção
Classe 1: Autoconceito
Definição Estado subjetivo no qual um indivíduo não enxerga alternativas ou escolhas pessoais disponíveis ou enxerga alternativas e é incapaz de mobilizar energias
a seu favor.

Características definidoras
n
n
n
n

Domínio 6

n
n

Afeto diminuído
Alterações no padrão de sono
Apetite diminuído
Encolhe os ombros em resposta a
quem está falando
Falta de envolvimento no cuidado
Falta de iniciativa

n

n
n
n
n
n

Indicações verbais (p. ex., conteúdo
desesperançado, “não consigo”,
suspiros)
Olhos fechados
Passividade
Resposta diminuída a estímulos
Verbalização diminuída
Vira-se para o lado contrário de
quem está falando

Fatores relacionados
n
n
n
n

Abandono
Deterioração da condição fisiológica
Estresse prolongado
Isolamento social

n
n
n
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Perda da crença num poder
espiritual
Perda da fé em valores
transcendentais
Restrição prolongada de atividade

Risco de dignidade humana comprometida (00174)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 6: Autopercepção
Classe 1: Autoconceito
Definição Risco de perda percebida de respeito e honra.

n
n
n
n
n
n
n

Estigmatização
Exposição do corpo
Humilhação percebida
Incongruência cultural
Intromissão pelos médicos,
percebida
Invasão percebida da privacidade
Participação inadequada na tomada
de decisão

n
n
n
n

Perda do controle sobre as funções
corporais
Revelação de informações
confidenciais
Tratamento desumano percebido
Uso de termos médicos não
definidos

Referências
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924-931.
Mairis, E. (1994). Concept clarification of professional practice dignity. Journal of Advanced Nursing, 19(5),
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Fatores de risco

Distúrbios da identidade pessoal (00121)
(1978, 2008, LOE 2.1)
Domínio 6: Autopercepção
Classe 1: Autoconceito
Definição Incapacidade de manter percepção integrada e completa de si mesmo.

Características definidoras
n
n

Domínio 6

n
n
n
n
n
n

Confusão de gênero
Descrição de si mesmo por meio de
ideias delirantes
Desempenho ineficaz de papel
Distúrbio na imagem corporal
Distúrbio nas relações
Enfrentamento ineficaz
Incapacidade de distinguir estímulos
internos de externos
Incerteza quanto a metas

n

n

n
n
n
n

Incerteza quanto a valores culturais
(p. ex., crenças, questionamentos
religiosos e morais)
Incerteza quanto a valores
ideológicos (p. ex., crenças,
questionamentos religiosos e morais)
Relato de sentimentos de ser um
estranho
Relato de sentimentos oscilantes
acerca de si mesmo
Relato de vazio
Traços pessoais contraditórios

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Baixa autoestima crônica
Baixa autoestima situacional
Crises situacionais
Discriminação
Doutrinação em determinado culto
Estados maníacos
Estágios de crescimento
Estágios de desenvolvimento
Inalação de substâncias químicas
tóxicas
Ingestão de substâncias químicas
tóxicas

n
n
n
n
n
n
n

n

Interrupção cultural
Mudança no papel social
Preconceito percebido
Processos familiares disfuncionais
Síndromes cerebrais orgânicas
Transtorno da personalidade
múltipla
Transtornos psiquiátricos (p. ex.,
psicoses, depressão, transtorno
dissociativo)
Uso de drogas psicoativas

Referências
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Risco de distúrbios da identidade pessoal (00225)
(2010, LOE 2.1)
Domínio 6: Autopercepção
Classe 1: Autoconceito
Definição Risco de incapacidade de manter percepção integrada e completa de si
mesmo.

Fatores de risco

Domínio 6

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Baixa autoestima crônica
Baixa autoestima situacional
Crises situacionais
Descontinuidade cultural
Discriminação
Doutrinação específica de culto
Estados de mania
Estágios do crescimento
Estágios do desenvolvimento
Inalação de substâncias químicas
tóxicas

n
n
n
n
n
n
n

n

Ingestão de substâncias químicas
tóxicas
Mudança no papel social
Preconceito percebido
Processos familiares disfuncionais
Síndromes cerebrais orgânicas
Transtorno de múltiplas
personalidades
Transtornos psiquiátricos (p.ex.,
psicoses, depressão, transtorno
dissociativo)
Uso de agentes farmacológicos
psicoativos
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Risco de solidão (00054)
(1994, 2006, LOE 2.1)
Domínio 6: Autopercepção
Classe 1: Autoconceito
Definição Risco de vivenciar desconforto associado a um desejo ou necessidade de
mais contato com outros.

Fatores de risco
n
n

Falta de energia emocional
Isolamento físico

n
n

Isolamento social
Privação afetiva

Leiderman, P.H. (1969). Loneliness: A psychodynamic interpretation. In: E.S Scheidman, & M.J. Ortega (eds),
Aspects of depression. International Psychiatry Clinics, Vol. 6. Boston: Little, Brown, pp. 155, 174.
Lien-Gieschen, T. (1993). Validation of social isolation related to maturational age: Elderly. Nursing Diagnosis,
4(1), 37-44.
Warren, B.J. (1993). Explaining social isolation through concept analysis. Archives of Psychiatric Nursing, 7(5),
270-276.
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Baixa autoestima crônica (00119)
(1988, 1996, 2008, LOE 2.1)
Domínio 6: Autopercepção
Classe 2: Autoestima
Definição Autoavaliação/sentimentos negativos e prolongados sobre si mesmo ou
suas próprias capacidades.

Características definidoras
n

Domínio 6

n
n
n
n
n
n

Avalia a si mesmo como incapaz de
lidar com os acontecimentos
Busca excessivamente reafirmar-se
Comportamento não assertivo
Demasiadamente conformado
Dependente das opiniões dos outros
Exagera no feedback negativo sobre
si mesmo
Falta de contato visual

n
n
n
n
n
n
n
n

Frequente falta de sucesso nos
eventos da vida
Hesita em tentar coisas novas
Hesita em tentar novas situações
Indeciso
Passivo
Rejeita feedback positivo sobre si
mesmo
Relato de sentimento de culpa
Relato de sentimento de vergonha

Fatores relacionados
n
n
n

n
n
n

Adaptação ineficaz a perdas
Discrepância percebida entre as
normas próprias e as culturais
Discrepância percebida entre
as normas próprias e as normas
espirituais
Evento traumático
Falta de afeto
Falta de aprovação

n
n
n
n
n
n
n

Falta percebida de pertencimento
Falta percebida de respeito dos
outros
Fracassos repetidos
Não ser parte de um grupo
Reforço negativo repetido
Situação traumática
Transtorno psiquiátrico

Referências
Bredeholf, D. (1990). An evaluation study of the self-esteem: a family affair program with risk abuse parents.
Transactional Analysis Journal, 20(2), 111-117.
Brown, J., & Dutton, K. (1995). The thrill of victory, the complexity of defeat: Self-esteem and people’s emotional
reactions to success and failure. Journal of Personality and Social Psychology, 68(4), 712-722.
Buckner, J., Mezzacappa, E., & Beardslee, W. (2003). Characteristics of resilient youths living in poverty: The role
of self-regulatory processes. Developmental Psychopathology, 15(1), 139-162.
Buckner, J., Beardslee, W., Bassuk, E., & Ray, S. (2004). Exposure to violence and low-income children’s mental
health: Direct, moderated, and mediated relations. American Journal of Orthopsychiatry, 74(4), 413-423.

346

Domínio 6: Autopercepção

Byers, P., Raven, L., Hill, J., & Robyak, J. (1990). Enhancing self-esteem of inpatient alcoholics. Issues in Mental
Health Nursing, 11(4), 337-346.
Consoli, S.M. (2003). Dépression et maladies organiques associées, une comorbidité encore sous-estimée. Résultat de l‘enquête [Depression and associated organic pathologies. A still under-estimated comorbidity. Results of
the DIALOGUE study]. Presse Médicale, 32(1), 10-21.
Crowe, M. (2004). Never good enough. II: Clinical implications. Journal of Psychiatric Mental Health Nursing,
11(3), 335-340.
Dumas, D., & Pelletier, L. (1997). La perception de soi: La clé de voûte des interventions de l’infirmière auprès
de l’enfant hyperactive [Self perception: The key stone of nursing interventions with hyperactive children].
L’infirmière du Québec, 4(4), 28-36.
Fitts, W. (1972). The self-concept and psychopathology. Nashville, TN: Counselor Recordings and Tests.
Gary, F., Baker, M., & Grandbois, D. (2005). Perspectives on suicide prevention among American Indian and
Alaska native children and adolescents: A call for help. Online Journal of Issues in Nursing, 10(2), 6.
Hall, P., & Tarrier, N. (2003). The cognitive-behavioural treatment of low self-esteem in psychotic patients: A pilot
study. Behavior Research and Therapy, 41(3), 317-332.
Heap, J. (2004). Enuresis in children and young people: A public health nurse approach in New Zealand. Journal
of Child Health Care, 8(2), 92-101 [Review].

Maslow, A. (1970). Motivation and personality, 2nd ed. New York: Harper & Row.
Meridith, P., Strong J., & Feeney, J. (2006). The relationship of adult attachment to emotion, catastrophizing,
control, threshold and tolerance, in experimentally-induced pain. Pain, 120(1-2), 44-52.
Mozley, P. (1976). Psychophysiologic infertility: An overview. Clinical Obstetrics and Gynecology, 19(2), 407-417.
Nishina, A., & Juvonen, J. (2005). Daily reports of witnessing and experiencing peer harassment in middle school. Child Development, 76(2), 435-450.
Page, C. (1995). Intervenir auprès des femmes présentant un trouble dépressif [Helping women with a depressive disease]. L’infirmière Du Québec: Revue Officielle De L’ordre Des Infirmières Et Infirmiers Du Québec, 2(5), 26-33.
Ray, S., & Heap, J. (2001). Male survivors’ perspectives of incest/sexual abuse. Perspectives on Psychiatric Care,
37(2), 49-59.
Rodin, J. (1993). Cultural and psychosocial determinants of weight concerns. Annals in Internal Medicine, 119(7
Pt 2), 643-645.
Rotheram-Borus, M.J. (1990). Adolescents’ reference group choices, self-esteem, and judgment. Journal of Personality and Social Psychology, 59(5), 1075-1081.
Sharma, V., & Mavi, J. (2001). Self-esteem and performance on word tasks. Journal of Social Psychology, 141(6),
723-729.
Sloman, L., Gilbert, P., & Hasey, G. (2003). Evolved mechanisms in depression: The role and interaction of attachment and social rank in depression. Journal of Affective Disorders, 74(2), 107-121.
Talf, L. (1985). Self-esteem in later life: A nursing perspective. Advances in Nursing Science, 8(1), 77-84.
Thorne, A., & Michaelieu, Q. (1996). Situating adolescent gender and self-esteem personal memories. Child
Development, 67(4), 1374-1390.
Trabut, P.C. (2000). Les abus sexuels chez les enfants en bas âge [Sexual abuse of young children]. L’infirmière Du
Québec: Revue Officielle De L’ordre Des Infirmières et Infirmiers du Québec, 8(1), 27-32.
Westermeyer, J. (1989). Cross-cultural care for PTSD: Research, training and service needs for the future. Journal
of Traumatic Stress, 2(4), 515-536.

Classe 2: Autoestima

347

Domínio 6

Leblanc, L., & Ouellet, N. (2004). Dépistage de la violence conjugale: Le role de l’infirmière. [Screening for
spousal abuse: The nurse’s role]. Perspective Infirmière: Revue Officielle De l’Ordre Des Infirmières et Infirmiers du
Québec, 5, 39-43.

Risco de baixa autoestima crônica (00224)
(2010, LOE 2.1)
Domínio 6: Autopercepção
Classe 2: Autoestima
Definição Risco de autoavaliação/sentimentos negativos e prolongados sobre si
mesmo ou suas próprias capacidades.

Fatores de risco
n
n

n

Domínio 6

n
n

Adaptação ineficaz à perda
Discrepância percebida entre
as normas próprias e as normas
culturais
Discrepância percebida entre
as normas próprias e as normas
espirituais
Evento traumático
Falta de afeto

n
n
n
n
n
n
n

Falta de pertencer a um grupo
Falta percebida de pertencimento
Falta percebida de respeito dos
outros
Fracassos repetidos
Reforço negativo repetido
Situação traumática
Transtorno psiquiátrico
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Baixa autoestima situacional (00120)
(1988, 1996, 2000)
Domínio 6: Autopercepção
Classe 2: Autoestima
Definição Desenvolvimento de percepção negativa sobre o seu próprio valor em
resposta a uma situação atual.

Características definidoras
n
n

Domínio 6

n
n

Avaliação de si mesmo como
incapaz de lidar com eventos
Avaliação de si mesmo como
incapaz de lidar com situações
Comportamento indeciso
Comportamento não assertivo

n
n
n

Relato de desafio situacional atual
ao seu próprio valor
Relato de desamparo
Relato de sentimento de inutilidade
Verbalizações autonegativas

n
n
n
n
n

Fracassos
Mudanças no papel social
Perda
Prejuízo funcional
Rejeições

n

Fatores relacionados
n
n
n
n

Alterações do desenvolvimento
Comportamento inconsistente em
relação aos valores
Distúrbio na imagem corporal
Falta de reconhecimento
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Risco de baixa autoestima situacional (00153)
(2000)
Domínio 6: Autopercepção
Classe 2: Autoestima
Definição Risco de desenvolver uma percepção negativa sobre o seu próprio valor
em resposta a uma situação atual.

n
n
n
n
n
n
n

Alterações do desenvolvimento
Autoexpectativas não realistas
Comportamento inconsistente em
relação aos valores
Controle diminuído sobre o
ambiente
Distúrbio na imagem corporal
Doença física
Falta de reconhecimento

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Fracassos
História de abandono
História de abuso
História de desamparo aprendido
História de negligência
Mudanças de papel social
Perda
Prejuízo funcional
Rejeições
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Fatores de risco

Distúrbio na imagem corporal (00118)
(1973, 1998)
Domínio 6: Percepção/cognição
Classe 3: Imagem corporal
Definição Confusão na imagem mental do eu físico de uma pessoa.

Características definidoras
n
n
n

Domínio 6

n

Comportamentos de evitar o próprio
corpo
Comportamentos de monitorar o
próprio corpo
Comportamentos de não reconhecer
o próprio corpo
Relato de percepções que refletem
uma visão alterada na aparência do
próprio corpo

n

n

n

Relato de sentimentos que refletem
uma visão alterada do próprio corpo
(p. ex., aparência, estrutura ou
função)
Resposta não verbal a mudanças
percebidas no corpo (p. ex.,
aparência, estrutura ou função)
Resposta não verbal a mudanças
reais no corpo (p. ex., aparência,
estrutura ou função)

Objetivas
n
n
n
n
n
n

Comportamentos de monitorar o
próprio corpo
Comportamentos de não reconhecer
o próprio corpo
Esconder de forma não intencional
parte do corpo
Esconder intencionalmente parte do
corpo
Expor intencionalmente de forma
demasiada parte do corpo
Expor não intencionalmente e de
forma demasiada parte do corpo

n
n

n
n
n
n
n
n
n

Extensão das extremidades do corpo
para incorporar objetos do ambiente
Mudança na capacidade de avaliar
a relação espacial do corpo com o
ambiente
Mudança no envolvimento social
Mudança real na estrutura
Mudança real na função
Não olhar para uma parte do corpo
Não tocar em partes do corpo
Sentir falta de parte do corpo
Trauma em parte não funcional

Subjetivas
n
n

Despersonalização de uma parte por
meio de pronomes impessoais
Despersonalização de uma perda
por meio de pronomes impessoais
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n
n
n

Ênfase nos pontos positivos que
permaneceram
Foco na aparência do passado
Foco na força do passado

n
n
n
n
n
n

Foco na função do passado
Medo da reação dos outros
Personalização de uma parte do
corpo por meio de um nome
Personalização de uma perda por
meio de um nome
Preocupação com a perda
Preocupação com mudança

n
n
n
n

Realizações aumentadas
Recusa em confirmar mudança real
Relato de mudança no estilo de vida
Sentimentos negativos em relação
ao corpo (p.ex., sentimentos de
desamparo, desesperança ou
impotência)

n
n
n
n
n
n

Lesão
Mudanças desenvolvimentais
Perceptivos
Psicossociais
Tratamento da doença
Trauma

n
n
n
n
n
n

Biofísicos
Cirurgia
Cognitivos
Culturais
Doença
Espirituais

Domínio 6

Fatores relacionados
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Classe 1: Papéis do cuidador.............................................................................................357
Amamentação ineficaz (00104)............................................................................................................357
Amamentação interrompida (00105)................................................................................................358
Disposição para amamentação melhorada (00106).....................................................................359
Disposição para paternidade ou maternidade melhorada (00164)......................................360
Paternidade ou maternidade prejudicada (00056)....................................................................361
Risco de paternidade ou maternidade prejudicada (00057)...................................................364
Tensão do papel de cuidador (00061)..............................................................................................366
Risco de tensão do papel de cuidador (00062).............................................................................369
Classe 2: Relações Familiares.............................................................................................370
Processos familiares disfuncionais (00063)....................................................................................370
Processos familiares interrompidos (00060)..................................................................................373
Disposição para processos familiares melhorados (00159)......................................................374
Risco de vínculo prejudicado (00058)................................................................................................375
Classe 3: Desempenho de papéis......................................................................................376
Conflito no papel de pai/mãe (00064)..............................................................................................376
Desempenho de papel ineficaz (00055)...........................................................................................377
Interação social prejudicada (00052).................................................................................................379
Relacionamento ineficaz (00223)........................................................................................................380
Risco de relacionamento ineficaz (00229).......................................................................................382
Disposição para relacionamento melhorado (00207).................................................................383

Amamentação ineficaz (00104)
(1988, 2010)
Domínio 7: Relações e papéis
Classe 1: Papéis do cuidador
Definição Insatisfação ou dificuldade que mãe, lactente ou criança experimenta
com o processo de amamentação.

n
n
n
n
n
n

n
n

Ausência de ganho de peso do
lactente
Ausência de resposta a outras
medidas de conforto
Ausência de sinais observáveis de
liberação de ocitocina
Descontinuidade da sucção na mama
Esvaziamento insuficiente de cada
mama por amamentação
Incapacidade do lactente de
apreender a região areolo-mamilar
corretamente
Lactente chora ao ser posto na mama
Lactente chora na primeira hora após
a amamentação

n
n
n
n
n

n
n
n

Lactente exibe agitação na primeira
hora após a amamentação
Lactente se arqueia na mama
Oportunidade insuficiente de sugar a
mama
Perda de peso do lactente sustentada
Persistência de mamilos doloridos
após a primeira semana de
amamentação
Processo de amamentação
insatisfatório
Resistência do lactente em apreender
a região areolar-mamilar com a boca
Suprimento de leite inadequado
percebido

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n
n

Ambivalência materna
Anomalia do lactente
Anomalia do peito materno
Ansiedade materna
Cirurgia prévia de mama
Déficit de conhecimento
Família não oferece apoio

n
n
n
n
n
n

História prévia de fracasso na
amamentação
Interrupção na amamentação
Lactente recebe alimentação
suplementar com mamadeiras
Parceiro não oferece apoio
Prematuridade
Reflexo de sucção do lactente
insatisfatório
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Características definidoras

Amamentação interrompida (00105)
(1992)
Domínio 7: Papéis e relacionamentos
Classe 1: Papéis do cuidador
Definição Quebra na continuidade do processo de amamentação como resultado
de incapacidade ou inconveniência de colocar o bebê no peito para mamar.

Características definidoras
n

n

Desejo da mãe de oferecer seu leite
para as necessidades nutricionais do
filho
Desejo da mãe de manter o
aleitamento para atender às
necessidades nutricionais da
criança

n

n
n
n

Falta de conhecimento com relação
à expressão (ordenha) do leite
materno
Falta de conhecimento em relação
ao armazenamento do leite materno
O lactente não recebe nutrição em
algumas ou em todas as mamadas
Separação entre mãe e filho

Domínio 7

Fatores relacionados
n
n
n

Contraindicações à amamentação
Doença da mãe
Doença do lactente (p. ex., alguns
medicamentos)
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n
n
n

Emprego materno
Necessidade de desmamar
abruptamente o lactente
Prematuridade

Disposição para amamentação melhorada* (00106)
(1990, 2010)
Domínio 7: Papéis e relacionamentos
Classe 1: Papéis do cuidador
Definição Padrão de proficiência e satisfação do binômio mãe-lactente que é suficiente para apoiar o processo de aleitamento e pode ser fortalecido.

n

n
n
n
n
n

*

A mãe é capaz de posicionar o
lactente no peito para promover
uma pega bem-sucedida
Avidez do lactente para ser
amamentado
Deglutição contínua no peito
Deglutição regular no peito
O lactente está satisfeito após a
mamada
Padrão de peso do lactente
apropriado para a idade

n
n
n
n
n
n
n

Padrões de eliminação do lactente
adequados para a idade
Padrões eficazes de comunicação
mãe-filho
Sinais de liberação de ocitocina
Sintomas de liberação de ocitocina
Sucção contínua no peito
Sucção regular no peito
Verbalização materna de satisfação
com o processo de amamentação

Este diagnóstico era anteriormente chamado de Amamentação Eficaz.
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Características definidoras

Disposição para paternidade ou maternidade melhorada
(00164)
(2002, LOE 2.1)
Domínio 7: Papéis e relacionamentos
Classe 1:Papéis do cuidador
Definição Um padrão de provimento de ambiente para os filhos ou outro(s)
dependente(s) que é suficiente para apoiar o crescimento e o desenvolvimento e que
pode ser reforçado.

Características definidoras
n
n
n

Domínio 7

n
n
n

Apoio emocional dos filhos
Apresenta expectativas realistas com
relação a outro(s) dependente(s)
Apresenta expectativas realistas com
relação aos filhos
Evidências de vínculo
Expressa desejo de melhorar a
paternidade/maternidade
Filhos expressam satisfação com o
ambiente familiar
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n

n
n
n

Necessidades de outro(s)
dependente(s) atendidas (p. ex.,
físicas e emocionais)
Necessidades dos filhos atendidas
(p. ex., físicas e emocionais)
Outro(s) dependente(s) expressa(m)
satisfação com o ambiente familiar
Suporte emocional de outro(s)
dependente(s)

Paternidade ou maternidade prejudicada (00056)
(1978, 1998)
Domínio 7: Papéis e relacionamentos
Classe 1: Papéis do cuidador
Definição Incapacidade do cuidador primário de criar, manter ou recuperar um
ambiente que promova o ótimo crescimento e desenvolvimento da criança.

Características definidoras

n
n
n
n
n

Acidentes frequentes
Capacidade reduzida de relacionar-se
socialmente
Desenvolvimento cognitivo
deficiente
Doenças frequentes
Falha em crescer e desenvolver-se
com vigor

n
n
n
n
n
n
n

Falta de ansiedade da separação
Falta de apego
Fraco desempenho acadêmico
Fuga
Incidência de abuso
Incidência de trauma (p. ex., físico e
psicológico)
Transtornos do comportamento

Nos pais
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Abandono
Abuso da criança
Ambiente doméstico pouco seguro
Arranjos impróprios para o cuidado
da criança
Controle inconsistente do
comportamento
Cuidado inconsistente
Declarações de incapacidade de
satisfazer às necessidades da criança
Declarações negativas a respeito da
criança
Déficit de interação mãe/pai-filho
Estimulação inadequada (p. ex.,
visual, tátil, auditiva)
Habilidades impróprias para o
cuidado

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Hostilidade para com a criança
Inflexibilidade em satisfazer às
necessidades da criança
Interação deficiente entre pais e
filho
Manutenção inadequada da saúde
da criança
Negligência para com a criança
Pouco carinho
Punição frequente
Rejeição dos filhos
Relato de frustração
Relato de inadequação ao papel
Relato da incapacidade de controlar
a criança
Vínculo inadequado
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No lactente ou na criança

Fatores relacionados
De conhecimento
n
n
n

n
n

Conhecimento deficiente sobre a
manutenção da saúde da criança
Conhecimento deficiente sobre o
desenvolvimento da criança
Conhecimento deficiente sobre
habilidades de paternidade/
maternidade
Expectativas não realistas
Falta de orientação

n
n
n
n
n

Falta de preparo cognitivo para a
paternidade/maternidade
Funcionamento cognitivo limitado
Habilidades de comunicação
insatisfatórias
Incapacidade de reagir aos sinais
emitidos pela criança
Preferência por punições físicas

Do lactente ou da criança
n
n

Domínio 7

n
n
n
n

Condição de deficiência
Conflitos de temperamento em
relação às expectativas dos pais
Criança de sexo indesejado
Doença
Habilidades perceptivas alteradas
Nascimento prematuro

n
n
n
n
n

Nascimentos múltiplos
Retardo de desenvolvimento
Separação dos pais
Temperamento difícil
Transtorno de déficit de atenção/
hiperatividade

n
n
n
n
n

História de abuso de drogas
História de doença mental
Pais muito jovens
Privação de sono
Trabalho de parto e/ou parto difícil

n
n
n
n

Desemprego
Dificuldades financeiras
Dificuldades legais
Estratégias de enfrentamento
mal-adaptadas
Falta de coesão familiar

Fisiológicos
n

Doença

Psicológicos
n
n
n
n
n
n

Deficiência
Depressão
Distúrbio do padrão de sono
Falta de cuidado pré-natal
Gestações com pequenos intervalos
Grande número de gestações

Sociais
n
n
n
n
n

Ambiente doméstico insatisfatório
Arranjos impróprios para o cuidado
da criança
Baixa autoestima crônica
Baixa autoestima situacional
Conflito conjugal
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n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Falta de modelo do papel de pai/
mãe
Falta de recursos
Falta de redes sociais de apoio
Falta de transporte
Falta de valorização da paternidade/
maternidade
Gravidez indesejada
Gravidez não planejada
Habilidades insatisfatórias para
resolução de problemas
História de ser abusivo
História de ter sofrido abuso
Incapacidade de colocar as
necessidades da criança à frente das
próprias

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n

Isolamento social
Mãe da criança não envolvida
Modelo insatisfatório do papel de
pai/mãe
Mudança na unidade familiar
Mudanças de domicílio
Nível socioeconômico baixo
Pai da criança não envolvido
Pai/mãe solteiro/a
Pobreza
Presença de estresse (p. ex.,
financeiro, legal, crise recente,
mudança cultural)
Problemas no trabalho
Tensão relacionada ao papel de pai/
mãe

Domínio 7

n

Classe 1: Papéis do cuidador
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Risco de paternidade ou maternidade prejudicada (00057)
(1978, 1998)
Domínio 7: Papéis e relacionamentos
Classe 1: Papéis do cuidador
Definição Risco de incapacidade do cuidador primário de criar, manter ou recuperar um ambiente que promova o ótimo crescimento e desenvolvimento da criança.

Fatores de risco
Do lactente ou da criança
n
n
n

Domínio 7

n
n
n

Atraso no desenvolvimento
Condição de deficiência
Conflitos temperamentais em
relação às expectativas dos pais
Criança de sexo indesejado
Doença
Habilidades perceptivas alteradas

n
n
n
n
n

Nascimento prematuro
Nascimentos múltiplos
Separação prolongada dos pais
Temperamento difícil
Transtorno de déficit de atenção/
hiperatividade

n

n
n

Falta de preparo cognitivo para
paternidade/maternidade
Funcionamento cognitivo
limitado
Incapacidade de reagir aos sinais
emitidos pela criança
Poucas habilidades de comunicação
Preferência por punições físicas

n
n
n
n
n
n

História de doença mental
Interrupção do sono
Partos com pequenos intervalos
Pouca idade dos pais
Privação do sono
Trabalho de parto e/ou parto difíceis

De conhecimento
n
n
n
n
n

Baixo nível educacional
Expectativas não realistas em
relação à criança
Falta de conhecimento sobre a
manutenção da saúde da criança
Falta de conhecimento sobre as
habilidades necessárias aos pais
Falta de conhecimento sobre o
desenvolvimento da criança

n
n

Fisiológicos
n

Doença física

Psicológicos
n
n
n
n

Deficiência
Depressão
Grande número de gestações
História de abuso ou dependência
de substâncias
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Ambiente doméstico insatisfatório
Arranjos inadequados para o
cuidado da criança
Baixa autoestima crônica
Baixa autoestima situacional
Conflito conjugal
Cuidado pré-natal tardio
Desemprego
Dificuldades financeiras
Dificuldades legais
Economicamente desfavorecido
Estratégias de enfrentamento mal-adaptativas
Falta de acesso a recursos
Falta de coesão familiar
Falta de cuidado pré-natal
Falta de modelo de pai/mãe
Falta de recursos
Falta de transporte
Falta de uma rede social de apoio

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Falta de valorização da paternidade/
maternidade
Gravidez indesejada
Gravidez não planejada
Habilidades insatisfatórias para
resolução de problemas
História de ser abusivo
História de ter sofrido abuso
Isolamento social
Mãe da criança não envolvida
Modelo falho do papel de pai/mãe
Mudança de domicílio
Mudança na unidade familiar
Nível socioeconômico baixo
Pai da criança não envolvido
Pai/mãe solteiro/a
Problemas no trabalho
Separação entre filhos e pais
Tensão relacionada ao papel de pai/
mãe
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Sociais

Tensão do papel de cuidador (00061)
(1992, 1998, 2000)
Domínio 7: Papéis e relacionamentos
Classe 1: Papéis do cuidador
Definição Dificuldade para desempenhar o papel de cuidador da família ou de
outros significantes.

Características definidoras
Atividades de cuidado
n

n

Domínio 7

n

Apreensão em relação ao futuro no
que diz respeito à capacidade do
cuidador para oferecer cuidados
Apreensão em relação ao futuro no
que diz respeito à saúde do receptor
de cuidados
Apreensão quanto à possível
institucionalização do receptor de
cuidados

n

n
n
n
n

Apreensão quanto aos cuidados que
o receptor deve ter caso o cuidador
seja incapaz de oferecê-los
Dificuldade para concluir as tarefas
necessárias
Dificuldade para realizar as
atividades necessárias
Mudanças disfuncionais nas
atividades de cuidado
Preocupação com a rotina de
cuidados

Estado de saúde do cuidador
Emocional
n
n
n
n
n
n

Enfrentamento ineficaz
Estresse
Falta de tempo para satisfazer às
necessidades pessoais
Frustração
Impaciência
Labilidade emocional aumentada

n
n
n
n
n
n

Nervosismo aumentado
Padrão de sono perturbado
Privação de sono
Raiva
Sensação de depressão
Somatização

n
n
n
n

Fadiga
Hipertensão
Mudança de peso
Problemas gastrintestinais

Física
n
n
n
n

Cefaleia
Diabetes
Doença cardiovascular
Exantema
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Socioeconômico
n
n

Afastamento da vida social
Baixa produtividade no trabalho

n
n

Mudanças nas atividades de lazer
Recusas de promoções na carreira

Relacionamento entre o cuidador e o receptor de cuidados
n

n

Relata incerteza quanto a mudança
de relacionamento com o receptor
de cuidados
Relato de dificuldade em assistir o
receptor de cuidados passar pela
doença

n

Relato de pesar quanto a mudança
no relacionamento com o receptor
de cuidados

n

Relato de preocupações com relação
aos membros da família

n

Imprevisibilidade da situação de
cuidado
Mudanças contínuas nas atividades
Quantidade de atividades
Responsabilidades de cuidado 24
horas por dia

Processos familiares
n

Conflito familiar

Atividades de cuidado
n

n
n

Alta hospitalar de membros
da família com necessidades
significativas de cuidado
Anos de cuidados
Complexidade das atividades

n
n
n

Estado de saúde do cuidador
n
n
n
n

Abuso de substâncias
Codependência
Expectativas não realistas quanto a
si mesmo
Incapacidade de atender às
expectativas de outros

n
n
n
n
n

Incapacidade de atender às próprias
expectativas
Padrões de enfrentamento marginais
Problemas cognitivos
Problemas físicos
Problemas psicológicos

Estado de saúde do receptor de cuidados
n
n
n
n
n

Abuso de substâncias
Adição
Aumento da necessidade de
cuidados
Codependência
Comportamentos problemáticos

n
n
n
n

Cronicidade da doença
Dependência
Gravidade da doença
Imprevisibilidade do curso da
doença
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Fatores relacionados

n

Instabilidade da saúde do receptor
de cuidados

n
n

Problemas cognitivos
Problemas psicológicos

n

História de enfrentamento familiar
marginal

n
n

Falta de apoio
Falta de conhecimento sobre
recursos da comunidade
Falta de privacidade do cuidador
Força emocional prejudicada
Inexperiência em executar cuidados
O cuidador não está pronto, do
ponto de vista do desenvolvimento,
para esse papel
Recursos da comunidade
inadequados (p. ex., serviços de
cobertura, recursos de recreação)
Recursos financeiros insuficientes
Tempo insuficiente
Transporte inadequado

Processos familiares
n

História de disfunção familiar

Recursos
n

n
n
n
n

Domínio 7

n
n
n

Ambiente físico inadequado para
o oferecimento de cuidado (p.
ex., acomodações, temperatura,
segurança)
Apoio informal inadequado
Assistência informal inadequada
Dificuldade de acesso a uma
assistência formal
Dificuldade de acesso aos recursos
da comunidade
Dificuldade de acesso a um apoio
formal
Energia física
Equipamentos inadequados para
oferecimento de cuidados

n
n
n
n

n

n
n
n

Relação entre o cuidador e o receptor de cuidados
n
n

Estado mental do idoso que inibe a
conversa
Expectativas não realistas do
receptor de cuidados quanto ao seu
cuidador

n
n
n

História de relacionamento
insatisfatório
Presença de abuso
Presença de violência

Socioeconômicos
n
n

Alienação em relação a outras
pessoas
Compromissos com vários papéis
concomitantes de cuidador
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n
n

Isolamento em relação a outras
pessoas
Recreação insuficiente

Risco de tensão do papel de cuidador (00062)
(1992, 2010)
Domínio 7: Papéis e relacionamentos
Classe 1: Papéis do cuidador
Definição Risco de vulnerabilidade do cuidador por sentir dificuldade em desempenhar o papel de cuidador na família.

n
n
n

n

n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n

Abuso de substâncias
Adaptação marginal da família
Alta hospitalar de um membro
da família com necessidades
importantes de cuidados em casa
Ambiente físico inadequado para
o cuidado (p. ex., acomodações,
transporte, serviços da comunidade,
equipamentos)
Atraso no desenvolvimento do
cuidador
Atraso no desenvolvimento do
receptor de cuidados
Codependência
Complexidade das tarefas de cuidado
Compromissos relacionados ao papel
do cuidador que competem entre si
Cuidador é mulher
Cuidador é o cônjuge
Cuidador não está pronto, do ponto
de vista do desenvolvimento, para
esse papel
Curso imprevisível da doença
Defeito congênito
Disfunção da família anterior à
situação de prestação de cuidados
Duração dos cuidados necessários
Falta de atividades de recreação para
o cuidador
Falta de descanso do cuidador
Gravidade da doença do receptor de
cuidados

n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

História anterior de relacionamentos
insatisfatórios entre o cuidador e o
receptor de cuidados
Inexperiência com oferecimento de
cuidados
Instabilidade na saúde do receptor
de cuidados
Isolamento da família
Isolamento do cuidador
Nascimento prematuro
O receptor de cuidados apresenta
comportamento bizarro
O receptor de cuidados apresenta
desvios de comportamento
Padrões marginais de enfrentamento
do cuidador
Prejuízo na saúde do cuidador
Presença de abuso
Presença de estressores situacionais
que costumam afetar as famílias (p.
ex., perda significativa, desastre ou
crise, vulnerabilidade econômica,
eventos principais da vida)
Presença de violência
Problemas cognitivos do receptor de
cuidados
Problemas psicológicos do receptor
de cuidados
Problemas psicológicos no cuidador
Quantidade de tarefas de cuidado
Retardo do cuidador
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Fatores de risco

Processos familiares disfuncionais* (00063)
(1994, 2008, LOE 2.1)
Domínio 7: Papéis e relacionamentos
Classe 2: Relações familiares
Definição As funções psicossociais, espirituais e fisiológicas da unidade familiar
estão cronicamente desorganizadas, levando ao conflito, à negação de problemas,
à resistência a mudanças, à resolução ineficaz de problemas e uma série de crises
autoperpetuadas.

Características definidoras
Comportamentais

Domínio 7

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

*

Abuso de drogas
Abuso verbal de pai/mãe
Abuso verbal do cônjuge
Abuso verbal dos filhos
Agitação
As ocasiões especiais da família são
centradas no uso de substâncias
(álcool)
Autocrítica muito rígida
Busca de afirmação
Busca de aprovação
Caos
Compreensão inadequada sobre o
abuso de substâncias
Comunicação contraditória
Comunicação paradoxal
Comunicação prejudicada
Conflito crescente
Conhecimentos deficientes sobre o
abuso de substâncias
Contato físico diminuído
Controle da comunicação
Críticas
Culpa
Culpar a si mesmo
Dependência

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Dependência de nicotina
Dificuldade com relacionamentos
íntimos
Dificuldade para divertir-se
Dificuldades com as transições dos
ciclos da vida
Distúrbios de concentração
Distúrbios no desempenho escolar
em crianças
Doenças físicas relacionadas ao
estresse
Expressão de raiva inapropriada
Falha em cumprir tarefas do
desenvolvimento
Falta de confiabilidade
Habilidades ineficazes para a
resolução de problemas
Imaturidade
Incapacidade de aceitar ajuda
Incapacidade de aceitar uma vasta
gama de sentimentos
Incapacidade de adaptar-se a
mudanças
Incapacidade de lidar com conflitos
Incapacidade de expressar uma
vasta gama de sentimentos

Este diagnóstico tinha anteriormente o enunciado Processos Familiares Disfuncionais: Alcoolismo.
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n

n
n

n

n

Incapacidade de lidar
construtivamente com experiências
traumáticas
Incapacidade de receber ajuda de
forma apropriada
Incapacidade de satisfazer as
necessidades de segurança dos
membros da família
Incapacidade de suprir as
necessidades emocionais de seus
membros
Incapacidade de suprir as
necessidades espirituais de seus
membros

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Isolamento social
Luta por poder
Manipulação
Mentiras
Negação de problemas
Orientação para o alívio de tensão
em vez de atingir objetivos
Possibilidade de manter um padrão
de ingestão de substâncias (álcool)
Promessas rompidas
Racionalização
Recusa em obter ajuda
Tristeza não resolvida

n
n

n
n
n
n
n
n
n

Baixa percepção de apoio paterno/
materno
Capacidade reduzida dos membros
da família de se relacionarem entre
si visando ao crescimento e ao
amadurecimento mútuos
Comunicação ineficaz entre os
cônjuges
Deterioração nos relacionamentos
familiares
Dinâmicas familiares perturbadas
Disfunção da intimidade
Falta de coesão
Falta de habilidades necessárias para
relacionamentos
Família não demonstra respeito pela
autonomia de seus membros

n
n

Família não demonstra respeito pela
individualidade de seus membros
Função de papel alterada
Negação da família
Obrigações negligenciadas
Padrão de rejeição
Papéis familiares interrompidos
Paternidade/maternidade
inconsistente
Problemas conjugais
Problemas econômicos
Problemas familiares crônicos
Relacionamentos familiares
triangulados
Rituais familiares interrompidos
Sistemas de comunicação fechados

n
n
n
n
n
n

Constrangimento
Controle emocional por outros
Culpa
Depressão
Desconfiança
Desesperança

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Sentimentos
n
n
n
n
n
n

Abandono
Amor e piedade confusos
Angústia
Ansiedade
Baixa autoestima crônica
Confusão
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Papéis e relacionamentos

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Desvalorização
Emoções reprimidas
Falta de identidade
Fracasso
Frustração
Hostilidade
Infelicidade
Insatisfação
Insegurança
Isolamento emocional
Medo
Não ser amado
Perda
Raiva
Raiva suprimida

n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

Rejeição
Relato de sentimento de
incompreensão
Responsabilidade pelo
comportamento do indivíduo que
abusa de substâncias
Ressentimento que permanece
Sentimentos feridos
Ser diferente das outras pessoas
Solidão
Temperamento lábil
Tensão
Vergonha
Vulnerabilidade

Fatores relacionados
n
n

Domínio 7

n
n

Abuso de substâncias
Falta de habilidade para resolver
problemas
Habilidades de enfrentamento
inadequadas
História familiar de abuso de
substâncias
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n
n
n
n

História familiar de resistência a
tratamento
Influências bioquímicas
Personalidade que predispõe ao
vício
Predisposição genética ao abuso de
substância

Processos familiares interrompidos (00060)
(1982, 1998)
Domínio 7: Papéis e relacionamentos
Classe 2: Relações familiares
Definição Mudança nos relacionamentos e/ou no funcionamento da família.

n
n
n

n
n
n
n
n

Mudanças em expressões de conflito
com os recursos da comunidade
Mudanças em expressões de conflito
na família
Mudanças em expressões de
isolamento dos recursos da
comunidade
Mudanças em padrões
Mudanças em rituais
Mudanças na disponibilidade para
apoio emocional
Mudanças na disponibilidade para
resposta afetiva
Mudanças na efetividade para
completar as tarefas designadas

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Mudanças na intimidade
Mudanças na participação na
resolução de problemas
Mudanças na participação na
tomada de decisões
Mudanças na satisfação com a
família
Mudanças nas alianças de poder
Mudanças nas queixas somáticas
Mudanças nas tarefas designadas
Mudanças no apoio mútuo
Mudanças nos comportamentos de
redução do estresse
Mudanças nos padrões de
comunicação

Fatores relacionados
n
n
n
n
n

Crise de desenvolvimento
Crises situacionais
Interação com a comunidade
Modificação nas finanças da família
Modificação da condição social da
família

n
n
n
n
n

Mudança do estado de saúde de um
membro da família
Mudança do poder de membros da
família
Transição desenvolvimental
Transição situacional
Troca de papéis na família

Classe 2: Relações familiares
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Características definidoras

Disposição para processos familiares melhorados (00159)
(2002, LOE 2.1)
Domínio 7: Papéis e relacionamentos
Classe 2: Relações familiares
Definição Um padrão de funcionamento familiar que é suficiente para sustentar o
bem-estar dos membros da família e que pode ser reforçado.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n

Domínio 7

n
n
n

A família adapta-se a mudanças
As tarefas da família são cumpridas
Atividades que apoiam a segurança
dos membros da família
Atividades que apoiam o
crescimento dos membros da família
Comunicação adequada
Expressa desejo de melhorar a
dinâmica familiar
Há equilíbrio entre autonomia e
coesão
Interdependência com a
comunidade
O funcionamento familiar satisfaz
às necessidades dos membros da
família
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n

n
n
n
n

n

n

O nível de energia da família
possibilita as atividades da vida
diária
O poder de recuperação da família é
evidente
O respeito pelos membros da família
é evidente
Os laços entre os membros da
família são mantidos
Os papéis dos membros da família
são adequados aos estágios de
desenvolvimento
Os papéis dos membros da família
são flexíveis aos estágios de
desenvolvimento
Os relacionamentos são geralmente
positivos

Risco de vínculo prejudicado* (00058)
(1994, 2008, LOE 2.1)
Domínio 7: Papéis e Relacionamentos
Classe 2: Relações Familiares
Definição Risco de ruptura do processo interativo entre pais/pessoa significante
e a criança que leva ao desenvolvimento de uma relação recíproca de proteção e
cuidado.

n
n
n
n
n

*

Abuso de substância
Ansiedade associada ao papel de
pai/mãe
Barreiras físicas
Comportamento desorganizado do
recém-nascido
Conflito do pai/mãe devido à
organização comportamental
alterada

n
n
n

n
n

Falta de privacidade
Incapacidade dos pais de satisfazer
às necessidades pessoais
Recém-nascido doente que é incapaz
de iniciar efetivamente contato com
os pais
Recém-nascido prematuro
Separação dos pais

Este diagnóstico tinha anteriormente o enunciado Risco de Vínculo Pais/Filhos Prejudicado.
Classe 2: Relações familiares
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Fatores de risco

Conflito no papel de pai/mãe (00064)
(1988)
Domínio 7: Papéis e relacionamentos
Classe 3: Desempenho de papéis
Definição Pai/mãe experimenta confusão no desempenho de seu papel e conflito
em resposta a uma crise.

Características definidoras
n
n
n
n

n

Domínio 7

Ansiedade
Distúrbio demonstrado nas rotinas
de cuidado
Medo
Relato de preocupação a respeito de
perda percebida de controle sobre
decisões relacionadas ao filho
Relato de preocupação em relação
à família (p. ex., funcionamento,
comunicação, saúde)

n

n

n
n
n

Relato de preocupação em relação
a mudanças no papel paterno/
materno
Relato de sentimento(s) de
inadequação para atender às
necessidades do filho (p. ex., físicas,
emocionais)
Relato de sentimentos de culpa
Relato de sentimentos de frustração
Relutante(s) em participar de
atividades usuais de cuidado

Fatores relacionados
n
n
n

Centros de cuidados especializados
Cuidado domiciliar de uma criança
com necessidades especiais
Interrupções da vida familiar em
virtude do regime de cuidado
domiciliar (p. ex., tratamentos,
cuidadores, falta de descanso)
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n

n

n
n

Intimidação com relação a
modalidades de tratamento
restritivas (p. ex., isolamento)
Intimidação com relação a
modalidades invasivas (p. ex.,
intubação)
Mudança na situação conjugal
Separação da criança por doença
crônica

Desempenho de papel ineficaz (00055)
(1978, 1996, 1998)
Domínio 7: Papéis e relacionamentos
Classe 3: Desempenho de papéis
Definição Padrões de comportamento e autoexpressão que não combinam com o
contexto, as normas e as expectativas do ambiente.

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Adaptação inadequada à mudança
Ambivalência de papel
Ansiedade
Apoio externo inadequado para o
desempenho do papel
Assédio
Autocontrole inadequado
Confiança inadequada
Conflito de papéis
Conflito de sistema
Confusão de papéis
Conhecimento deficiente
Depressão
Desempenho de papel ineficaz
Discriminação
Enfrentamento inadequado
Expectativas de desenvolvimento
inapropriadas
Habilidades inadequadas

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Incerteza
Insatisfação com o papel
Motivação inadequada
Mudança na autopercepção do papel
Mudança na capacidade de
reassumir o papel
Mudança na percepção de outros
sobre o papel
Mudança nos padrões habituais de
responsabilidade
Negação do papel
Oportunidades inadequadas para
desempenho do papel
Percepções de papel alteradas
Pessimismo
Sentimento de impotência
Sobrecarga de papéis
Tensão do papel
Violência doméstica

Fatores relacionados
De conhecimento
n
n
n

Expectativas não realistas a respeito
do papel
Falta de educação
Falta de modelo do papel

n
n

Modelo inadequado do papel
Preparo inadequado do papel (p.
ex., transição de papel, ensaio das
habilidades, validação)

Classe 3: Desempenho de papéis
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Características definidoras

Fisiológicos
n
n
n
n
n
n

Abuso de drogas
Alteração da imagem corporal
Baixa autoestima crônica
Baixa autoestima situacional
Defeitos neurológicos
Déficits cognitivos

n
n
n
n
n

Depressão
Doença física
Doença mental
Dor
Fadiga

n
n
n
n

Nível de desenvolvimento
Sistema de apoio inadequado
Socialização inadequada do papel
Vínculo inadequado com o sistema
de saúde
Violência doméstica

Sociais
n
n
n
n
n
n
n

Conflito
Economicamente desfavorecido
Estresse
Exigências do horário de trabalho
Falta de recompensas
Falta de recursos
Idade jovem

Domínio 7
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Interação social prejudicada (00052)
(1986)
Domínio 7: Papéis e relacionamentos
Classe 3: Desempenho de papéis
Definição Quantidade insuficiente ou excessiva, ou qualidade ineficaz, de troca
social.

n
n
n

Comportamentos de interação social
malsucedidos
Desconforto em situações sociais
Incapacidade de comunicar
uma sensação satisfatória de
envolvimento social (p. ex.,
pertinência, cuidado, interesse,
história compartilhada)

n

n
n

Incapacidade de receber
uma sensação satisfatória de
envolvimento social (p. ex.,
pertinência, cuidado, interesse,
história compartilhada)
Interação disfuncional com outras
pessoas
Relato familiar de mudança na
interação (p. ex., estilo, padrão)

Fatores relacionados
n
n
n
n

Ausência de pessoas significativas
Barreiras ambientais
Barreiras de comunicação
Deficiência de maneiras de
fortalecer a mutualidade (p. ex.,
conhecimento, habilidades)

n
n
n
n
n

Dissonância sociocultural
Distúrbio no autoconceito
Isolamento terapêutico
Mobilidade física limitada
Processos de pensamento
perturbados

Classe 3: Desempenho de papéis
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Relacionamento ineficaz (00223)
(2010, LOE 2.1)
Domínio 7: Papéis e relacionamentos
Classe 3: Desempenho de papéis
Definição Padrão de parceria mútua que é insuficiente para o atendimento das
necessidades recíprocas.

Características definidoras
n

n

n

Domínio 7

n

n
n

Ausência de demonstração de apoio
mútuo nas atividades cotidianas
entre os parceiros
Ausência de demonstração de
autonomia bem-equilibrada entre os
parceiros
Ausência de demonstração de
colaboração bem-equilibrada entre
os parceiros
Ausência de demonstração de
compreensão do funcionamento
insuficiente do parceiro (físico,
social, psicológico)
Ausência de demonstração de
respeito mútuo entre os parceiros
Incapacidade de comunicar-se de
forma satisfatória entre os parceiros

n

n
n
n

n

n

n

Não atinge as metas do
desenvolvimento apropriadas ao
estágio do ciclo de vida familiar
Não identifica o parceiro como
pessoa central
Relato de insatisfação com a relação
complementar entre os parceiros
Relato de insatisfação no
atendimento das necessidades
emocionais entre os parceiros
Relato de insatisfação no
atendimento das necessidades físicas
entre os parceiros
Relato de insatisfação no
compartilhamento de ideias entre os
parceiros
Relato de insatisfação no
compartilhamento de informações
entre os parceiros

Fatores relacionados
n
n
n
n
n

Abuso de drogas
Crises de desenvolvimento
Encarceramento de um parceiro
Eventos estressantes de vida
Expectativas irreais
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n
n
n

Habilidades insatisfatórias de
comunicação
História de violência doméstica
Mudanças cognitivas em um
parceiro

Referências
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Risco de relacionamento ineficaz (00229)
(2010, LOE 2.1)
Domínio 7: Papéis e relacionamentos
Classe 3: Desempenho de papéis
Definição Risco de um padrão de parceria mútua que é insuficiente para o atendimento das necessidades recíprocas.

Fatores de risco
n
n
n
n
n

Abuso de substância
Crises de desenvolvimento
Encarceramento de um parceiro
Eventos estressantes de vida
Expectativas irreais

n
n
n

Habilidades insatisfatórias de
comunicação
História de violência doméstica
Mudanças cognitivas em um
parceiro

Referências
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Disposição para relacionamento melhorado (00207)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 7: Papéis e relacionamentos
Classe 3: Desempenho de papéis
Definição Padrão de parceria mútua suficiente para atender às necessidades recíprocas, e pode ser reforçado.

n

n

n

n
n

Atende as metas de desenvolvimento
apropriadas ao estágio no ciclo de
vida da família
Demonstra autonomia bem
equilibrada e colaboração entre os
parceiros
Demonstra compreensão da função
insuficiente do parceiro (física,
social, psicológica)
Demonstra respeito mútuo entre os
parceiros
Identificam-se mutuamente como
pessoas essenciais

n
n
n

n

n

Relata satisfação com a relação
complementar entre os parceiros
Relato de desejo de melhorar a
comunicação entre os parceiros
Relato de satisfação com o
compartilhamento de informações e
ideias entre os parceiros
Relato de satisfação quanto ao
atendimento de necessidades físicas
e emocionais por parte de um
parceiro
Suporte recíproco nas atividades
cotidianas entre os parceiros
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Características definidoras

Domínio 8
Sexualidade

Classe 1: Identidade sexual
Nada até o momento
Classe 2: Função sexual......................................................................................................387
Disfunção sexual (00059).......................................................................................................................387
Padrão de sexualidade ineficaz (00065)..........................................................................................389
Classe 3: Reprodução.........................................................................................................390
Risco de binômio mãe-feto perturbado (00209)...........................................................................390
Processo de criação de filhos ineficaz (00221)..............................................................................391
Risco de processo de criação de filhos ineficaz (00227)............................................................394
Disposição para processo de criação de filhos melhorado (00208)......................................395

Disfunção sexual (00059)
(1980, 2006, LOE 2.1)
Domínio 8: Sexualidade
Classe 2: Função sexual
Definição O estado em que o indivíduo passa por mudança na função sexual, durante as fases de resposta sexual de desejo, excitação e/ou orgasmo, que é vista como
insatisfatória, não recompensadora e inadequada.

n
n
n
n
n
n

Alteração percebida na excitação
sexual
Alterações em alcançar o papel
sexual percebido
Alterações no alcance da satisfação
sexual
Busca de confirmação da qualidade
de ser desejável
Deficiência percebida de desejo
sexual
Incapacidade de alcançar a
satisfação desejada

n
n
n
n
n
n
n

Limitações percebidas impostas pela
doença
Limitações percebidas impostas pela
terapia
Limitações reais impostas pela
doença
Limitações reais impostas pela
terapia
Mudança do interesse por outras
pessoas
Mudança do interesse por si mesmo
Verbalização do problema

Fatores relacionados
n
n
n
n
n

n

Abuso físico
Abuso psicossocial (p. ex., relações
prejudiciais)
Alteração biopsicossocial da
sexualidade
Conflito de valores
Estrutura corporal alterada (p. ex.,
gravidez, parto recente, cirurgia,
anormalidades, processo de doença,
trauma, radiação)
Falta de conhecimento

n
n
n

n
n
n
n

Falta de pessoa significativa
Falta de privacidade
Função corporal alterada (p. ex.,
gravidez, parto recente, drogas,
cirurgia, anormalidades, processo de
doença, trauma, radiação)
Informação errada
Modelos de papel ausentes
Modelos de papel ineficientes
Vulnerabilidade

Classe 2: Função sexual

387

Domínio 8

Características definidoras
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Padrão de sexualidade ineficaz (00065)
(1986, 2006, LOE 2.1)
Domínio 8: Sexualidade
Classe 2: Função sexual
Definição Expressões de preocupação quanto à sua própria sexualidade.

Características definidoras
n
n
n
n
n

Alteração nas relações com pessoa
significativa
Alterações na percepção do papel
sexual
Conflitos de valores
Relato de dificuldades nas
atividades sexuais
Relato de dificuldades nos
comportamentos sexuais

n
n
n
n

Relato de limitações nas atividades
sexuais
Relato de limitações nos
comportamentos sexuais
Relato de mudanças nas atividades
sexuais
Relato de mudanças nos
comportamentos sexuais

n
n
n

n

Conflitos com a orientação sexual
Conflitos com preferências variadas
Déficit de conhecimento sobre
respostas alternativas a transições
relacionadas à saúde, função ou
estrutura corporal alteradas, doença
ou tratamento médico
Déficit de habilidade sobre
respostas alternativas a transições
relacionadas à saúde, função ou

n
n
n
n
n
n
n

estrutura corporal alteradas, doença
ou tratamento médico
Falta de pessoa significativa
Falta de privacidade
Medo de adquirir doença
sexualmente transmissível
Medo de gravidez
Modelo de papel ausente
Modelo de papel ineficaz
Relacionamento prejudicado com
uma pessoa significativa
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Fatores relacionados

Risco de binômio mãe-feto perturbado (00209)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 8: Sexualidade
Classe 3: Reprodução
Definição Com risco de ruptura do binômio simbiótico mãe/feto em consequência
de comorbidade ou condições relacionadas à gestação.

Fatores de risco
n
n
n

Abuso de substância (p. ex., tabaco,
álcool, drogas)
Abuso físico
Complicações da gestação (p. ex.,
ruptura prematura de membranas,
placenta prévia ou deslocamento,
cuidado pré-natal tardio, múltiplas
gestações)

n

n
n

Efeitos secundários relativos ao
tratamento (p. ex., medicamentos,
cirurgia)
Metabolismo da glicose prejudicado
(p. ex., diabetes, uso de esteroides)
Transporte de oxigênio comprometido
(p. ex., anemia, doença cardíaca, as
ma, hipertensão, convulsões, trabalho
de parto prematuro, hemorragia)
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Stringer, M., Miesnik, S. R., Brown, L., Martz, A.H., & Macones, G. (2004). Nursing care of the patient with preterm premature rupture of membranes. American Journal of Maternal/Child Nursing, 29(3), 144-150.
Torgersen, K.L., & Curran, C.A. (2006). A systematic approach to the physiologic adaptations of pregnancy. Critical Care Nursing Quarterly, 29(1), 2-19.
Wolfe, B.E. (2005). Reproductive health in women with eating disorders. Journal of Obstetric, Gynecologic, and
Neonatal Nursing, 34(2), 255-263.
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Processo de criação de filhos ineficaz (00221)
(2010, LOE 2.1)
Domínio 8: Sexualidade
Classe 3: Reprodução
Definição Processo de gestação, nascimento e cuidados do recém-nascido* que não
combina com o contexto, as normas e as expectativas ambientais.

Características definidoras

n
n
n

n

n

Ausência de acesso adequado a
sistemas de apoio
Ausência de relato de preparações
físicas apropriadas
Ausência de relato de estilo de
vida de pré-natal apropriado
(p.ex., nutrição, eliminação, sono,
movimento corporal, exercício,
higiene pessoal)
Ausência de relatos de
disponibilidade de sistemas de
apoio
Ausência de relatos de controle de
sintomas desagradáveis na gestação

n
n

n

n
n
n

Ausência de relato de um
planejamento de nascimento realista
Ausência de conhecimentos
necessários (p.ex., do trabalho de
parto e do nascimento, de cuidados
do recém-nascido)
Falha no preparo de itens
necessários ao cuidado do recémnascido
Falta de respeito pelo bebê que
ainda não nasceu
Falta de visitas no pré-natal
Visitas de saúde no pré-natal
inconsistentes

Durante o trabalho de parto e o nascimento
n
n

n
n

Ausência de acesso adequado a
sistemas de apoio
Ausência de demonstração de
comportamento de vínculo com o
bebê recém-nascido
Ausência de relatos de
disponibilidade de sistemas de apoio
Ausência de relatos do estilo de
vida (p.ex., dieta, eliminação, sono,

n
n

movimentos corporais, higiene
pessoal) que seja apropriado ao
estágio do trabalho de parto
Ausência de resposta adequada ao
início do trabalho de parto
Falta de proatividade durante o
trabalho de parto e o nascimento

Classe 3: Reprodução
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Durante a gestação

Após o nascimento
n
n

n
n

Ausência de acesso adequado a
sistemas de apoio
Ausência de demonstração de
comportamento de vínculo com o
bebê
Ausência de demonstração de
cuidados adequados com as mamas
Ausência de demonstração de
técnicas adequadas para alimentar o
bebê

n
n
n
n

Ausência de demonstração de
técnicas básicas de cuidados do bebê
Ausência de oferecimento de um
ambiente seguro para o bebê
Ausência de relatos de disponibi
lidade de sistemas de apoio
Ausência de relatos de estilo de
vida apropriado após o parto (p.ex.,
dieta, eliminação, sono, movimentos
corporais, exercício, higiene pessoal)

Fatores relacionados
n
n
n

n
n

Domínio 8

n
n

Abuso de substância
Ambiente inseguro
Conhecimento deficiente (p.ex.,
trabalho de parto e nascimento,
cuidados do recém-nascido)
Falta de confiança materna
Falta de modelos adequados
de papel para a paternidade/
maternidade
Falta de preparo cognitivo para a
paternidade/maternidade
Falta de sistemas de apoio
suficientes

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Falta de um plano realista de
nascimento
Falta de visitas de saúde no
pré-natal
Gravidez não desejada
Gravidez não planejada
Impotência materna
Nutrição materna aquém da
excelência
Sofrimento psicológico materno
Violência doméstica
Visitas de saúde no pré-natal
inconsistentes

Referências
Aoki, Y. (ed.) (1998). Bosei Hoken wo meguru Shidou Kyouiku Soudan 2 [Coaching, education, and counseling in
maternal health, Vol. 2]. Tokyo: Life Science Co.
Aoki, Y., Kato, N., & Hirasawa, M. (eds) (2002). Josangaku Taikei 5 Boshi no Shinri Shakaigaku [Midwifery System. Vol. 5: Psychosociology for mother and child]. Tokyo: Japanese Nursing Association Publishing.
Aoki, Y., Kato, N., & Hirasawa, M. (eds) (2003). Josangaku Taikei 8 Josan Shindan Gijyutsu-gaku 2 [Midwifery
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Furber, C., Garrod, D., Maloney, E., Lovell, K., & McGowan, L. (2009). A qualitative study of mild to moderate
psychological distress during pregnancy. International Journal of Nursing Studies, 46(5), 669-677.
*
O termo adequado, em japonês, para “criação de filhos” (shussan ikuji koudou), engloba o nascimento
e a criação do neonato. Trata-se de um dos principais conceitos na obstetrícia japonesa.
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Risco de processo de criação de filhos ineficaz* (00227)
(2010, LOE 2.1)
Domínio 8: Sexualidade
Classe 3: Reprodução
Definição Risco de processo de gestação, nascimento e cuidados do recém-nascido
que não combina com o contexto, as normas e as expectativas ambientais.

Fatores de risco
n
n

n
n
n
n

Abuso de drogas
Conhecimento deficiente (p.ex.,
trabalho de parto e nascimento,
cuidados do recém-nascido)
Falta de confiança materna
Falta de modelos adequados de papel
para a paternidade/maternidade
Falta de preparo cognitivo para a
paternidade/maternidade
Falta de sistemas de apoio
suficientes

Domínio 8

Referências

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Falta de um plano realista de
nascimento
Falta de visitas de saúde no pré-natal
Gravidez não desejada
Gravidez não planejada
Impotência materna
Nutrição materna aquém da
excelência
Sofrimento psicológico materno
Violência doméstica
Visitas de saúde no pré-natal
inconsistentes

Aoki, Y. (ed.). (1998). Bosei Hoken wo meguru Shidou Kyouiku Soudan 2 [Coaching, education, and counseling in
maternal health, Vol. 2]. Tokyo: Life Science Co.
Aoki, Y., Kato, N., & Hirasawa, M. (eds). (2002). Josangaku Taikei 5 Boshi no Shinri Shakaigaku [Midwifery System. Vol. 5: Psychosociology for mother and child]. Tokyo: Japanese Nursing Association Publishing.
Aoki, Y., Kato, N., & Hirasawa, M. (eds). (2003). Josangaku Taikei 8 Josan Shindan Gijyutsu-gaku 2 [Midwifery
System. Vol. 8: Maternity diagnoses and techniques 2]. Tokyo: Japanese Nursing Association Publishing.
Callister, L.C., Holt, S.T., & Kuhre, M. (2010). Giving birth: The voices of Australian women. Journal of Perinatal
and Neonatal Nursing, 24(2), 128-136.
Darvill, R., Skirton, H., & Farrand, P. (2008). Psychological factors that impact on women’s experiences of first-time motherhood: A qualitative study of the transition. Midwifery, 26(3), 357-366.
Furber, C., Garrod, D., Maloney, E., Lovell, K., & McGowan, L. (2009). A qualitative study of mild to moderate
psychological distress during pregnancy. International Journal of Nursing Studies, 46(5), 669-677.
Japan Society for Maternity Diagnoses (ed.). (2004). Maternity Shindan guidebook [Guidebook of maternity diagnoses]. Tokyo: Igakushoin.
Kabeyama, K. (ed.). (2006). Rinsho Josanfu Hikkei: Seimei to Bunka wo Fumaeta Shigen [Essentials of clinical
midwifery: Caring based on life and culture (2nd ed.)]. Tokyo: Igakushoin.
Okayama National Hospital (ed.). (2000). Akachan ni Yasashii Byouin no Bonyuu Ikuji Shidou [Breast-feeding and
newborn-care teaching manuals from a baby-friendly hospital]. Tokyo: Medica Publishing.
Savage, C. (2009). A proposed framework related to the care of addicted mothers. Journal of Addictions Nursing,
20(3), 158-160.
Sharps, P., Laughon, K., & Giangrande, S. (2007). Intimate partner violence and the childbearing year: Maternal
and infant health consequences. Trauma Violence Abuse, 8(2), 105-116.
Taketani, Y., & Kabeyama, S. (eds). (2007). Josangaku Kouza 6 [Midwifery Course, Vol. 6]. Tokyo: Igakushoin.
*
O termo original em japonês para “criação de filhos” é Shussan Ikuji Koudou, que abrange o nascimento e a criação do neonato. É um dos conceitos mais importantes na obstetrícia japonesa.
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Disposição para processo de criação de filhos melhorado*
(00208)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 8: Sexualidade
Classe 3: Reprodução
Definição Padrão de preparo e manutenção da gestação e do processo de nascimento saudáveis e dos cuidados do recém-nascido, que são suficientes para assegurar o bem-estar e pode ser fortalecido.

Características definidoras
n

n
n
n

Busca dos conhecimentos
necessários (p. ex., trabalho de
parto e nascimento, cuidado do
recém-nascido)
Demonstração de respeito pelo bebê
que ainda não nasceu
Preparação dos itens necessários de
cuidado do recém-nascido
Relato de controle de sintomas
desagradáveis na gestação

n
n

n
n
n

Relato de disponibilização de
sistemas de apoio
Relato de estilo de vida
pré-natal apropriado (p. ex., dieta,
eliminação, exercício, higiene
pessoal)
Relato de preparações físicas
apropriadas
Relato de um plano de nascimento
realista
Visitas regulares no pré-natal

Durante o trabalho de parto e o nascimento
n
n
n
n

Demonstra comportamento de
vínculo com o recém-nascido
É pró-ativa no trabalho de parto e
no nascimento
Reage de forma adequada ao início
do trabalho de parto
Relato de estilo de vida (p. ex.,
dieta, eliminação, sono, movimentos

n
n

corporais, higiene pessoal) adequado
ao estágio do trabalho de parto
Usa os sistemas de apoio de forma
apropriada
Usa técnicas de relaxamento
apropriadas ao estágio do trabalho
de parto

*
O termo original em japonês para “criação de filhos” é Shussan Ikuji Koudou, que abrange o nascimento e a criação do neonato. É um dos conceitos mais importantes na obstetrícia japonesa.
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Durante a gravidez

Após o nascimento
n
n
n
n

Demonstra comportamento de
vínculo com o bebê
Demonstra cuidado adequado das
mamas
Demonstra técnicas apropriadas
para alimentar o bebê
Demonstra técnicas básicas de
cuidado do bebê

n
n

n

Proporciona um ambiente seguro ao
bebê
Relato de estilo de vida apropriado
após o parto (p. ex., dieta,
eliminação, sono, exercício,
movimentos corporais, higiene
pessoal)
Utiliza sistemas de apoio de forma
apropriada

Referências
Aoki, Y. (ed.). (1998). Bosei Hoken wo meguru Shidou Kyouiku Soudan 2 [Coaching, education, and counseling in
maternal health, Vol. 2]. Tokyo: Life Science Co.
Aoki, Y., Kato, N., & Hirasawa, M. (eds.). (2002). Josangaku Taikei 5 Boshi no Shinri Shakaigaku [Midwifery System. Vol. 5: Psychosociology for mother and child]. Tokyo: Japanese Nursing Association Publishing.
Aoki, Y., Kato, N., & Hirasawa, M. (eds.). (2003). Josangaku Taikei 8 Josan Shindan Gijyutsu-gaku 2 [Midwifery
System. Vol. 8: Maternity diagnoses and techniques 2]. Tokyo: Japanese Nursing Association Publishing. Japan
Society for Maternity Diagnoses (ed.). (2004). Maternity Shindan guidebook [Guidebook of maternity diagnoses].
Tokyo: Igakushoin.
Kabeyama, K. (ed.). (2006). Rinsho Josanfu Hikkei: Seimei to Bunka wo Fumaeta Shigen [Essentials of clinical
midwifery: Caring based on life and culture (2nd ed.)]. Tokyo: Igakushoin.
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Taketani, Y., & Kabeyama, S. (eds). (2007). Josangaku Kouza 6 [Midwifery Course, Vol. 6]. Tokyo: Igakushoin.
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Síndrome do estresse por mudança (00114)
(1992, 2000)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 1: Respostas pós-trauma
Definição Distúrbio fisiológico e/ou psicossocial decorrente de mudança de um
ambiente para outro.

Características definidoras
Alienação
Ansiedade (p. ex., separação)
Aumento de doença
Baixa autoestima crônica
Baixa autoestima situacional
Dependência
Depressão
Distúrbio no padrão de sono
Frustração
Insegurança
Isolamento
Medo

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Perda da autovalorização
Perda da identidade
Pessimismo
Preocupação
Preocupação quanto à mudança
Raiva
Relato de falta de vontade para
mudar-se
Retraimento
Sintomas físicos aumentados
Solidão
Verbalização de necessidades
aumentada

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n

Barreira de idioma
Enfrentamento passivo
Estado de saúde diminuída
Falta de aconselhamento anterior à
partida
Falta de um sistema adequado de
apoio
Imprevisibilidade da experiência

n
n
n
n
n

Isolamento
Mudança de um ambiente para
outro
Perdas
Relato de sentimentos de impotência
Saúde psicossocial prejudicada
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Risco de síndrome do estresse por mudança (00149)
(2000)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 1: Respostas pós-trauma
Definição Risco de distúrbio fisiológico e/ou psicossocial decorrente de mudança
de um ambiente para outro.

Fatores de risco
n
n
n
n
n

Competência mental moderada
Enfrentamento passivo
Estado de saúde diminuída
Falta de aconselhamento anterior à
partida
Falta de um sistema adequado de
apoio

n
n
n
n
n

Domínio 9

400

Domínio 9: Enfrentamento/ tolerância ao estresse

Grau moderado a alto de mudança
ambiental
Imprevisibilidade das experiências
Mudança de um ambiente para
outro
Perdas
Relato de sentimentos de impotência

Síndrome do trauma de estupro (00142)
(1980, 1998)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 1: Respostas pós-trauma
Definição Resposta mal-adaptada sustentada a uma penetração sexual forçada,
violenta, contra a vontade e o consentimento da vítima.

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Abuso de substância
Agitação
Agressão
Ansiedade
Baixa autoestima crônica
Choque
Confusão
Constrangimento
Culpa
Culpar a si mesmo
Dependência
Depressão
Desamparo
Desorganização
Disfunção sexual
Distúrbios no padrão de sono
Espasmos musculares
Estado hiperalerta

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Fobias
Humilhação
Impotência
Medo
Mudanças nos relacionamentos
Negação
Oscilações no humor
Paranoia
Pesadelos
Raiva
Tensão muscular
Tentativas de suicídio
Tomada de decisões prejudicada
Transtornos dissociativos
Trauma físico
Vergonha
Vingança
Vulnerabilidade

Fatores relacionados
n

Estupro

Classe 1: Respostas pós-trauma
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Características definidoras

Síndrome pós-trauma (00141)
(1986, 1998, 2010)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 1: Respostas pós-trauma
Definição Resposta mal-adaptada e sustentada a evento traumático e opressivo.

Características definidoras

Domínio 9

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Abuso de substância
Agressão
Alienação
Amnésia psicogênica
Ansiedade
Ataques de pânico
Comportamento compulsivo
Culpa
Depressão
Desesperança
Desligamento
Dificuldade de concentração
Dores de cabeça
Enurese (em crianças)
Estados de humor alterados
Evitar as pessoas
Hipervigilância
Horror
Ira

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Irritabilidade
Irritabilidade gástrica
Irritabilidade neurossensorial
Lembranças repetidas dos fatos
(flashbacks)
Medo
Negação
Palpitações
Pensamentos intrusivos
Pesadelos
Raiva
Relato de sensação de
entorpecimento
Repressão
Resposta exagerada de susto
Sonhos intrusivos
Tristeza
Vergonha

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Abuso (físico/psicológico)
Acidentes graves (p. ex., industrial,
de veículos motores)
Ameaça grave a entes queridos
Ameaça grave à própria pessoa
Desastres
Destruição súbita da própria casa
Destruição súbita da própria
comunidade
Epidemias
Eventos fora do alcance da
experiência humana habitual
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
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Guerras
Lesão grave a entes queridos
Lesão grave a si mesmo
Ocorrência trágica envolvendo
múltiplas mortes
Ser prisioneiro de guerra
Testemunhar morte violenta
Testemunhar mutilação
Tortura
Vitimização criminal

Risco de síndrome pós-trauma (00145)
(1998)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 1: Respostas pós-trauma
Definição Risco de resposta mal-adaptada sustentada a um evento traumático e
opressivo.

Fatores de risco
Ambiente que não oferece apoio
Duração do evento
Expulsão do lar
Força do ego diminuída
Papel de sobrevivente no evento
Percepção do evento

n

n
n

Profissão (p. ex., polícia, bombeiros,
resgate, penitenciária, equipe de
pronto-socorro, trabalhador da área
de saúde mental)
Senso de responsabilidade
exagerado
Suporte social inadequado

Domínio 9

n
n
n
n
n
n
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403

Ansiedade (00146)
(1973, 1982, 1998)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição 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. É
um sinal de alerta que chama a atenção para um perigo iminente e permite ao indivíduo tomar medidas para lidar com a ameaça.

Características definidoras
Afetivas
n
n
n
n
n
n
n
n

Afobado
Apreensivo
Angustiado
Desamparo doloroso e aumentado
Desamparo persistente aumentado
Desesperado
Excessivamente excitado
Foco em si mesmo

Domínio 9

n
n
n
n
n
n
n

Incerteza
Irritabilidade
Medo
Nervoso
Pesaroso
Preocupado
Sentimento de inadequação

n
n
n
n
n
n
n

Consciência dos sintomas
fisiológicos
Dificuldade para concentrar-se
Esquecimento
Medo de consequências inespecíficas
Preocupação
Ruminação
Tendência a culpar outros

n
n
n

Observação atenta
Olhar entorno
Pouco contato visual

Cognitivas
n
n
n
n
n
n

Atenção prejudicada
Bloqueio de pensamento
Campo de percepção diminuído
Capacidade diminuída de solucionar
problemas
Capacidade diminuída para
aprender
Confusão

Comportamentais
n
n
n
n

Inquietação
Insônia
Movimentos pouco comuns
Nervosismo
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n

Relato de preocupações devido a
mudança em eventos da vida

n
n

Produtividade diminuída
Vigilância

n
n
n

Trêmulo
Tremores nas mãos
Voz trêmula

n
n
n
n
n
n

Frequência urinária
Hesitação urinária
Náusea
Pressão sanguínea diminuída
Pulso diminuído
Urgência urinária

n
n
n
n
n
n
n
n

Excitação cardiovascular
Fraqueza
Palpitação
Pulso aumentado
Reflexos aumentados
Respiração aumentada
Rubor facial
Vasoconstrição superficial

n
n
n
n
n
n
n

Contágio interpessoal
Crises maturacionais
Crises situacionais
Estresse
Exposição a toxinas
Hereditariedade
Mudança:
– na função do papel
– na situação econômica
– no ambiente
– no estado de saúde
– no status do papel
– nos padrões de interação
Necessidades não satisfeitas
Transmissão interpessoal

Fisiológicas
n
n
n
n

Aumento da tensão
Tensão facial
Transpiração aumentada
Tremores

Parassimpáticas
n
n
n
n
n
n

Desmaio
Diarreia
Distúrbio do sono
Dor abdominal
Fadiga
Formigamento das extremidades

n
n
n
n
n
n
n

Anorexia
Aumento da pressão sanguínea
Boca seca
Contração muscular
Diarreia
Dificuldades respiratórias
Dilatação pupilar

Domínio 9

Simpáticas

Fatores relacionados
n
n
n

n
n
n

Abuso de substância
Ameaça de morte
Ameaça:
– à função do papel
– à situação econômica
– ao ambiente
– ao autoconceito
– ao estado de saúde
– ao status do papel
– aos padrões de interação
Associação familiar
Conflito inconsciente quanto a
metas de vida
Conflito inconsciente quanto a
valores essenciais

n
n
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Ansiedade relacionada à morte (00147)
(1998, 2006, LOE 2.1)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Sensação desagradável e vaga de desconforto ou receio gerado por percepções de uma ameaça real ou imaginária à própria existência.

Características definidoras
n

n
n
n
n

n

Relato de preocupações quanto a
impacto da própria morte sobre as
pessoas significativas
Relato de medo da dor relacionada
ao morrer
Relato de medo de desenvolver
doença terminal
Relato de medo de morte prematura
Relato de medo de perda de
capacidades mentais quando estiver
morrendo
Relato de medo de sofrimento ao
morrer

n
n
n
n
n
n

Relato de medo de um processo de
morrer prolongado
Relato de medo do processo de
morrer
Relato de pensamentos negativos
relacionados à morte e ao morrer
Relato de preocupações com
sobrecarga de trabalho do cuidador
Relato de sentimento de impotência
quanto ao processo de morrer
Relato de tristeza profunda

Domínio 9

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n
n
n

Antecipação da dor
Antecipação de consequências
adversas de anestesia geral
Antecipação de sofrimento
Antecipação do impacto da própria
morte sobre os outros
Confronto da realidade de doença
terminal
Discussões sobre o assunto “morte”
Experiência de quase-morte
Experiência do processo de morrer
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Incerteza quanto à existência de um
poder maior
Incerteza quanto a um encontro
com um poder maior
Incerteza quanto à vida após a
morte
Incerteza quanto ao prognóstico
Não aceitação da própria
mortalidade
Observações relacionadas à morte
Percepção da proximidade da morte
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Insuficiência na capacidade do adulto para melhorar (00101)
(1998)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Deterioração funcional progressiva de natureza física e cognitiva. A capacidade do indivíduo de viver com doenças multissistêmicas, enfrentar os problemas decorrentes e controlar o seu cuidado está notavelmente diminuída.

n
n
n

n

Anorexia
Apatia
Consumo de mínima a nenhuma
comida na maioria das refeições (p.
ex., consome menos de 75% das
necessidades normais)
Declínio cognitivo
– Dificuldade demonstrada de
raciocínio
– Dificuldade demonstrada na
concentração
– Dificuldade demonstrada na
memória
– Dificuldade demonstrada na
tomada de decisões
– Dificuldade demonstrada nos
julgamentos
– Percepção diminuída
– Dificuldade demonstrada
para responder aos estímulos
ambientais

n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n

Declínio físico (p. ex., fadiga,
desidratação, incontinência
intestinal e urinária)
Déficit do autocuidado
Estado de humor alterado
Exacerbações frequentes de
problemas de saúde crônicos
Habilidades sociais diminuídas
Ingesta nutricional inadequada
Negligência nas responsabilidades
financeiras
Negligência no ambiente doméstico
Participação diminuída em
atividades da vida diária
Perda de peso não intencional (p.
ex., 5% em um mês e de 10% em
seis meses)
Relato de desejo de morrer
Relato de perda de interesse por
válvulas de escape prazerosas
Retraimento social

Fatores relacionados
n

Depressão

Classe 2: Respostas de enfrentamento
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Características definidoras

Enfrentamento comunitário ineficaz (00077)
(1994, 1998)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Padrão de atividades comunitárias para adaptação e resolução de problemas que é insatisfatório para atender às demandas ou necessidades da comunidade.

Características definidoras
n
n
n

A comunidade não atende às suas
próprias expectativas
Alta incidência de doença
Aumento dos problemas sociais
(p. ex., homicídios, vandalismo,
incêndios criminosos, terrorismo,
roubo, infanticídio, abuso, divórcio,
desemprego, pobreza, militância,
doença mental)

n
n
n
n
n

Excesso de conflitos na comunidade
Falta de participação comunitária
Percepção de uma quantidade
excessiva de estressores
Relato de impotência da
comunidade
Relato de vulnerabilidade da
comunidade

Fatores relacionados
n

Domínio 9

n
n
n
n

Deficiência nos recursos de apoio
social da comunidade
Deficiência nos serviços de apoio
social da comunidade
Desastres naturais
Desastres provocados pelo homem
Recursos inadequados para a
resolução de problemas
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Sistemas comunitários ineficazes
(p. ex., falta de sistema médico de
emergência, sistema de transportes
ou sistemas de planejamento para
desastres)
Sistemas comunitários inexistentes

Disposição para enfrentamento comunitário melhorado
(00076)
(1994)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Padrão de atividades comunitárias para adaptação e resolução de problemas que é satisfatório para atender às demandas ou necessidades da comunidade,
para o controle de problemas/estressores atuais ou futuros, e pode ser fortalecido.

Características definidoras

n
n

n

Comunicação positiva entre
a comunidade/agregados e
comunidade maior
Comunicação positiva entre os
membros da comunidade
Entendimento de que a comunidade
é responsável pelo controle do
estresse
Planejamento ativo, por parte
da comunidade, para estressores
previstos

n
n
n
n

Programas disponíveis para diversão
Programas disponíveis para
relaxamento
Recursos suficientes para controlar
os estressores
Resolução ativa de problemas,
por parte da comunidade, quando
colocada diante de questões
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Enfrentamento defensivo (00071)
(1988, 2008, LOE 2.1)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Projeção repetida de uma autoavaliação falsamente positiva, baseada
em um padrão autoprotetor que defende contra ameaças subjacentes percebidas à
autoestima positiva.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n

Atitude superior em relação aos
outros
Dificuldade de percepção no teste
de realidade
Dificuldade para estabelecer
relacionamentos
Dificuldade para manter
relacionamentos
Distorção da realidade
Falta de participação na terapia
Falta de participação no tratamento
Falta de seguimento da terapia
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Falta de seguimento do tratamento
Grandiosidade
Hipersensibilidade à crítica
Hipersensibilidade ao menosprezo
Negação de fraquezas óbvias
Negação de problemas óbvios
Projeção de culpa
Projeção de responsabilidade
Racionalização de fracassos
Ridicularização dos outros
Risco de hostilidade

n
n
n
n
n
n

Falta de resiliência
Incerteza
Medo da humilhação
Medo das repercussões
Medo do fracasso
Sistema de apoio deficiente

Fatores relacionados
n
n
n
n

Baixo nível de autoconfiança
Baixo nível de confiança nos outros
Conflito entre autopercepção e
sistema de valores
Expectativas não realistas em
relação a si mesmo
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Enfrentamento familiar comprometido (00074)
(1980, 1996)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Uma pessoa fundamental, usualmente apoiadora (membro da família,
pessoa significante ou amigo íntimo), oferece apoio, conforto, assistência ou encorajamento insuficiente, ineficaz ou comprometido, que pode ser necessário ao cliente para
administrar ou controlar as tarefas adaptativas relacionadas ao seu desafio de saúde.

Características definidoras
Objetivas
n
n

n

Pessoa significante afasta-se do
cliente
Pessoa significante demonstra
comportamento protetor
desproporcional à necessidade de
autonomia do cliente
Pessoa significante demonstra
comportamento protetor
desproporcional às capacidades do
cliente

n

n

n

Pessoa significante entra em
comunicação pessoal limitada com o
cliente
Pessoa significante tenta
comportamentos assistenciais, com
resultados insatisfatórios
Pessoa significante tenta
comportamentos de apoio, com
resultados insatisfatórios

Domínio 9

Subjetivas
n

n

n

Cliente relata preocupação com a
reação do outro ao problema de
saúde
Cliente relata queixa sobre a
resposta da pessoa significante ao
problema de saúde
Pessoa significante relata base
de conhecimentos inadequada,
que interfere na eficácia dos
comportamentos de apoio
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Pessoa significante relata
entendimento inadequado,
que interfere na eficácia dos
comportamentos de apoio
Pessoa significante relata
preocupação com a reação pessoal
(p. ex., medo, pesar, culpa,
ansiedade) à necessidade do cliente

Fatores relacionados

n
n
n

n
n

Compreensão inadequada de
informações por uma pessoa
fundamental
Compreensão incorreta de
informações por pessoa fundamental
Crise situacional que a pessoa
significativa pode estar enfrentando
Crises de desenvolvimento que
a pessoa significante pode estar
enfrentando
Desorganização familiar temporária
Doença prolongada que exaure
a capacidade de apoio da pessoa
significante

n
n
n
n
n
n
n
n

Exaustão da capacidade de apoio de
pessoas significativas
Falta de reciprocidade de apoio
Informação incorreta dada por
pessoa fundamental
Informações inadequadas por parte
de uma pessoa fundamental
Mudança temporária de papéis
familiares
Pouco apoio oferecido em troca pelo
cliente à pessoa significante
Preocupação temporária de pessoa
significante
Situações coexistentes que afetam a
pessoa significante

Domínio 9

n
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Enfrentamento familiar incapacitado (00073)
(1980, 1996, 2008, LOE 2.1)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Comportamento de pessoa significativa (membro da família, pessoa significante ou amigo íntimo) que inabilita suas próprias capacidades e as capacidades
do cliente para realizar, de maneira eficaz, tarefas essenciais para a adaptação de
qualquer uma dessas pessoas ao desafio da doença.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n

Domínio 9

n
n
n
n

Abandono
Agitação
Agressão
Assumir sinais da doença do cliente
Comportamentos familiares
prejudiciais ao bem-estar
Cuidado negligente do cliente em
relação ao tratamento da doença
Cuidado negligente do cliente
quanto às necessidades humanas
básicas
Depressão
Desconsideração das necessidades
do cliente
Desenvolvimento de dependência
por parte do cliente
Deserção

n
n
n
n
n
n
n

n
n
n

Distorção da realidade com relação
ao problema de saúde do cliente
Hostilidade
Individualização prejudicada
Intolerância
Preocupação excessiva prolongada
com o cliente
Psicossomatização
Realização das rotinas usuais,
desconsiderando as necessidades do
cliente
Reestruturação prejudicada de uma
vida significativa para si mesmo
Rejeição
Relacionamentos negligentes com
outros membros da família

Fatores relacionados
n

n

Estilos de enfrentamento
dissonantes entre as pessoas
significativas
Estilos de enfrentamento
dissonantes para lidar com tarefas
adaptativas, por parte da pessoa
significativa e do cliente
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Manejo arbitrário da resistência da
família ao tratamento
Pessoa significativa com sentimentos
cronicamente não expressos (p.
ex., culpa, ansiedade, hostilidade,
desespero)
Relacionamentos familiares
altamente ambivalentes

Disposição para enfrentamento familiar melhorado (00075)
(1980)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Um padrão de controle eficaz das tarefas adaptativas por pessoa de referência (membro da família, pessoa significante ou amigo íntimo) envolvida com o
desafio de saúde do cliente, que é suficiente para a saúde e o crescimento em relação
a si mesmo e ao cliente e pode ser reforçado.

Características definidoras

n

n

Escolhe experiências que otimizem o
bem-estar
Indivíduo expressa interesse em
fazer contato com outra pessoa que
tenha vivido situação similar
Pessoa significante age para
promover a saúde

n

n

Pessoa significativa move-se em
direção ao enriquecimento do estilo
de vida
Pessoa significativa tenta descrever
o impacto do crescimento da crise
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n
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Enfrentamento ineficaz (00069)
(1978, 1998)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Incapacidade de desenvolver uma avaliação válida dos estressores, escolha inadequada das respostas praticadas e/ou incapacidade de utilizar os recursos
disponíveis.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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n

Abuso de agentes químicos
Alta taxa de doença
Assumir riscos
Comportamento destrutivo em
relação a si mesmo
Comportamento destrutivo em
relação aos outros
Concentração insatisfatória
Dificuldade para organizar
informações
Distúrbios no padrão de sono
Fadiga
Falta de comportamento direcionado
a resolução de problemas
Falta de comportamento direcionado
aos objetivos

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Incapacidade de atender às
expectativas do papel
Incapacidade de lidar conforme as
informações
Incapacidade de satisfazer às
necessidades básicas
Mudança nos padrões habituais de
comunicação
Relato de incapacidade de
enfrentamento
Relato de incapacidade de pedir
ajuda
Resolução de problemas inadequada
Uso diminuído do suporte social
Utilização de formas de
enfrentamento que impedem o
comportamento adaptativo

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n
n

Alto grau de ameaça
Crise maturacional
Crise situacional
Diferenças relacionadas ao gênero
nas estratégias de enfrentamento
Distúrbio no padrão de alívio de
tensão
Distúrbio no padrão de avaliação da
ameaça
Incapacidade de conservar energias
adaptativas
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Incerteza
Nível inadequado de confiança na
capacidade de enfrentamento
Nível inadequado de percepção de
controle
Oportunidade inadequada de
preparar-se para estressores
Recursos disponíveis inadequados
Suporte social inadequado
criado pelas características dos
relacionamentos

Disposição para enfrentamento melhorado (00158)
(2002, LOE 2.1)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Um padrão de esforços comportamentais e cognitivos para lidar com
demandas que é suficiente para o bem-estar e pode ser reforçado.

Características definidoras

n
n
n
n

Define os estressores como
“administráveis”
Procura conhecer novas estratégias
Procura suporte social
Reconhece poder
Reconhece possíveis mudanças de
ambiente

n
n
n

Utiliza recursos espirituais
Utiliza uma grande variedade de
estratégias voltadas ao problema
Utiliza uma grande variedade de
estratégias voltadas à emoção
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Sobrecarga de estresse (00177)
(2006, LOE 3.2)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Excessivas quantidades e tipos de demandas que requerem ação.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n

Demonstra aumento de sentimentos
de impaciência
Demonstra aumento de sentimentos
de raiva
Relata aumento de sentimentos de
impaciência
Relata aumento dos sentimentos de
raiva
Relata dificuldade de funcionamento
Relata estresse situacional como
excessivo (p. ex., classifica o estresse

n

n
n
n

7 ou acima, em uma escala em nível
de 10 pontos)
Relata impacto negativo em
decorrência do estresse (p. ex.,
sintomas físicos, sofrimento
psicossocial, sensação de “estar
doente” ou de “estar para adoecer”)
Relata problemas com a tomada de
decisões
Relata sensação de pressão
Relata sensação de tensão

Fatores relacionados
Domínio 9

n

n

Estressores intensos (p. ex.,
violência familiar, doença crônica,
doença terminal)
Estressores repetidos (p. ex.,
violência familiar, doença crônica,
doença terminal)

n

n

Múltiplos estressores concomitantes
(p. ex., ameaças/exigências
ambientais; ameaças/exigências
físicas, ameaças/exigências sociais)
Recursos inadequados (p. ex.,
financeiros, sociais, educacionais/
nível de conhecimento)
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Sentimento de impotência (00125)
(1982, 2010, LOE 2.1)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição A experiência vivida de falta de controle sobre uma situação, inclusive
uma percepção de que as próprias ações não afetam, de forma significativa, um resultado.

Características definidoras
n
n
n
n
n

Dependência de outros
Depressão pela deterioração física
Não participação no cuidado
Relato de alienação
Relato de dúvida em relação ao
desempenho do papel

n
n
n

Relato de falta de controle
Relato de vergonha
Relatos de frustração quanto à
incapacidade de realizar atividades
anteriores

n

Regime relacionado à doença

n
n

Ambiente de assistência à saúde
Interação interpessoal insatisfatória
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Fatores relacionados
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Risco de sentimento de impotência (00152)
(2000, 2010, LOE 2.1)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Risco de experiência vivida de falta de controle sobre uma situação, inclusive uma percepção de que as próprias ações não afetam, de forma significativa,
um resultado.

Fatores de risco
n
n
n
n
n
n
n
n

Ansiedade
Baixa autoestima crônica
Baixa autoestima situacional
Condição estigmatizada
Conhecimento deficiente
Curso imprevisível da doença
Desvantagem financeira
Doença

n
n
n
n
n
n
n

Doença debilitante progressiva
Doença estigmatizada
Dor
Falta de apoio social
Marginalização social
Oferecimento de cuidados
Padrões inadequados de
enfrentamento
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Medo (00148)
(1980, 1996, 2000)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Resposta à ameaça percebida que é conscientemente reconhecida como
um perigo.

Características definidoras
n
n
n
n
n

Relato de alarme
Relato de apreensão
Relato de autossegurança diminuída
Relato de estar assustado
Relato de excitação

n
n
n
n
n

Relato de horror
Relato de nervosismo
Relato de pânico
Relato de tensão aumentada
Relato de terror

n
n
n

Estímulos entendidos como ameaça
Identifica objeto do medo
Produtividade diminuída

n
n

Foco direcionado para a fonte do
medo
Impulsividade

n
n
n
n
n
n
n

Frequência respiratória aumentada
Náusea
Palidez
Pressão arterial sistólica aumentada
Pulso aumentado
Transpiração aumentada
Vômito

Cognitivas
n
n

Capacidade de aprendizagem
diminuída
Capacidade de resolução de
problemas diminuída

n
n
n

Comportamentos de ataque
Comportamentos de prevenção
Estado de alerta aumentado

Fisiológicas
n
n
n
n
n
n
n

Anorexia
Boca seca
Contração muscular
Diarreia
Dilatação pupilar
Dispneia
Fadiga
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Comportamentais

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n

Barreira de idioma
Dano sensorial
Estímulo fóbico
Falta de familiaridade com
experiência(s) ambiental(is)
Liberadores inatos
(neurotransmissores)
Origem inata (p. ex., barulho súbito,
altura, dor, perda de apoio físico)

n

n
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Resposta aprendida (p. ex.,
condicionamento, modelo ou
identificação com outros)
Separação do sistema de apoio
em situação potencialmente
estressante (p. ex., hospitalização,
procedimentos hospitalares)

Negação ineficaz (00072)
(1988, 2006, LOE 2.1)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Tentativa consciente ou inconsciente de negar o conhecimento ou o significado de um evento para reduzir ansiedade/medo, mas que leva ao comprometimento da saúde.

Características definidoras

n

n
n
n
n

Ao falar sobre acontecimentos
angustiantes, faz gestos como se os
mandasse embora
Ao falar sobre acontecimentos
angustiantes, faz comentários como
se quisesse mandá-los embora
Demonstra afeto inadequado
Desloca a fonte dos sintomas para
outros órgãos
Desloca o medo do impacto da
condição
É incapaz de admitir o impacto da
doença no padrão de vida

n
n
n
n
n
n
n
n

Minimiza os sintomas
Não admite o medo da morte
Não admite o medo de invalidez
Não percebe a relevância pessoal
dos sintomas
Não percebe relevância pessoal do
perigo
Recusa assistência à saúde
Retarda a procura de assistência à
saúde
Utiliza autotratamento

Fatores relacionados
n
n
n
n
n

Ameaça de inadequação para lidar
com emoções fortes
Ameaça de realidade desagradável
Ansiedade
Estresse demasiado
Falta de apoio emocional de outras
pessoas

n

n
n
n
n

Falta de competência para
usar mecanismos eficientes de
enfrentamento
Falta de controle sobre situação de
vida
Medo da morte
Medo da separação
Medo de perda de autonomia

Referências
Bartle, S.H. (1980). Denial of cardiac warnings. Psychosomatics, 12(1), 74-77.
Bennet, D.H., & Holmes, D.S. (1975). Influence of denial (situation redefinition) and projection on anxiety associated with threat to self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 32(5), 915-921.

Classe 2: Respostas de enfrentamento

429

Domínio 9

n

Byrne, B. (2000). Relationships between anxiety, fear, self-esteem, and coping strategies in adolescence.Adoles
cence, 35(137), 201-215.
Davey, G.C., Burgess, I., & Rashes, R. (1995). Coping strategies and phobias: The relationship between fears,
phobias and methods of coping with stressors. British Journal of Clinical Psychology, 34(Pt 3), 423-434.
Fryer, S., Waller, G., & Kroese, B.S. (1997). Stress, coping, and disturbed eating attitudes in teenage girls. International Journal of Eating Disorders, 22(4), 427-436.
Gammon, J. (1998). Analysis of the stressful effects of hospitalisation and source isolation coping and psychological constructs. International Journal of Nursing Practice, 4(2), 84-96.
Gottschalk, L.A., Fronczek, J., Abel, L., Buchsbaum, M.S., & Fallon, J.H. (2001). The cerebral neurobiology of
anxiety, anxiety displacement, and anxiety denial. Psychotherapy and Psychosomatics, 70(1), 17-24.
Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T. et al. (1992). Why do people need self-esteem? Converging evidence
that self-esteem serves an anxiety-buffering function. Journal of Personality and Social Psychology, 63(6), 913922.
Heilbrun, A.B., & Pepe, V. (1985). Awareness of cognitive defences and stress management. British Journal of
Medical Psychology, 58(Pt 1), 9-17.
Hobfoll, S.E., & Walfisch, S. (1984). Coping with a threat to life: A longitudinal study of self-concept, social support, and psychological distress. American Journal of Community Psychology, 12(1), 87-100.
Hovey, J.D., & Magana, C.G. (2002). Exploring the mental health of Mexican migrant farm workers in Midwest:
Psychosocial predictors of psychological distress and suggestions for prevention and treatment. Journal of Psychology, 136(5), 493-513.
Kennedy, P., Duff, J., Evans, M., & Beedie, A. (2003). Coping effectiveness training reduces depression and anxiety following traumatic spinal cord injuries. British Journal of Clinical Psychology, 42(Pt 1), 41-52.
Kollbrunner, J., Zbaren, P., & Quack, K. (2001). Quality of life stress in patients with large tumors of the mouth.
Dealing with the illness: Coping, anxiety and depressive symptoms. HNO, 49(12), 998-1007.
Leserman, J., Perkins, D.O., & Evans, D.L. (1992). Coping with the threat of AIDS: The role of social support.
American Journal of Psychiatry, 149(11), 1514-1520.
Mogg, K., Mathews, A., Bird, C., & Macgregor-Morris, R. (1990). Effects of stress and anxiety on the processing
of threat stimuli. Journal of Personality and Social Psychology, 59(6), 1230-1237.
Monat, A., & Lazarus, R.S. (1991). Stress and Coping: An anthology (3rd ed.). New York: Columbia University
Press.
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Muller, L., & Spitz, E. (2003). [Multidimensional assessment of coping: validation of the Brief COPE among
French population]. Encephale, 29(6), 507-518.
Sandstrom, M.J., & Cramer, P. (2003). Defense mechanisms and psychological adjustment in childhood. Journal
of Nervous and Mental Disease, 191(8), 487-495.
Schimel, J., Greenberg, J., & Martens, A. (2003). Evidence that projection of a feared trait can serve a defensive
function. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(8), 969-979.
Skinner, N., & Brewer, N. (2002). The dynamics of threat and challenge appraisals prior to stressful achievement
events. Journal of Personality and Social Psychology, 83(3), 678-692.
Westman, A.S. (1992). Existential anxiety as related to conceptualization of self and of death, denial of death,
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Pesar (00136)
(1980, 1996, 2006, LOE 2.1)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Um processo normal e complexo que inclui respostas e comportamentos
físicos, espirituais, sociais e intelectuais, por meio dos quais indivíduos, famílias e
comunidades incorporam uma perda real, antecipada ou percebida às suas vidas
diárias.

Características definidoras

n
n
n
n
n
n
n

Afastamento
Alterações na função
neuroendócrina
Alterações na função imunológica
Alterações no nível de atividade
Alterações nos padrões de sonho
Distúrbio no padrão de sono
Comportamento de pânico
Crescimento pessoal
Culpa

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Dar sentido à perda
Desespero
Desorganização
Dor
Experiência de alívio
Manutenção da conexão com o
falecido
Raiva
Sofrimento
Sofrimento psicológico

Fatores relacionados
n
n

Antecipação da perda de pessoa
significativa
Antecipação de perdas importantes
(p. ex., pertences, emprego,
condição social, casa, partes e
processos do corpo)

n
n

Morte de pessoa significativa
Perda de objeto significativo (p. ex.,
pertences, emprego, condição social,
casa, partes e processos do corpo)

Referências
Center for the Advancement of Health (2004a). Report on bereavement and grief research. Outcomes of bereavement. Death Studies, 28(1), 520-542.
Center for the Advancement of Health (2004b). Report on bereavement and grief research. Themes in research
on bereavement and grief. Death Studies, 28(6), 498-505.
Christ, G., Bonnano, G., Malkinson, R., & Rubin, S. (2003). Bereavement experiences after the death of a child.
In M. Field, & R. Berhman, (eds), When children die: Improving palliative and end-of-life care for children and their
families. Washington, DC: National Academy Press, pp. 553-579.
Davis, C., & Nolen-Hocksema, S. (2001). Loss and meaning: How do people make sense of loss? American Behavioral Scientist, 44(5), 726-741.
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Gamino, L., Sewell, K., & Easterling, L. (2000). Scott and White Grief Study – Phase 2: Toward an adaptive model
of grief. Death Studies, 24(7), 633-660.
Gamino, L., Hogan, N., & Sewell, K. (2002). Feeling the absence: A content analysis from the Scott and White
grief study. Death Studies, 26(10), 793-813.
Hall, M., & Irwin, M. (2001). Physiological indices of functioning in bereavement. In M. Stroebe, R. Hannson,
W. Stroebe, & H. Schut (eds), Handbook of bereavement research: Consequences, coping and care. Washington DC:
American Psychological Association, pp. 473-493.
Hansson, R., & Stroebe, M. (2003). Grief, older adulthood. In T. Gullotta, & M. Bloom (eds.), Encyclopedia of
primary prevention and health promotion. New York: Plenum Press, pp. 515-521.
Hogan, N., Worden, J.W., & Schmidt, L. (2004). An empirical study of the proposed complicated grief disorder
criteria. OMEGA – Journal of Death and Dying, 48(3), 263-277.
Jacobs, S. (1999). Traumatic grief: Diagnosis, treatment, and prevention. Caselton, NY: Brunner/Mazel.
Matthews, L., & Marwit, S. (2004). Complicated grief and the trend toward cognitive-behavioral therapy. Death
Studies, 28(9), 849-863.
Ogrodniczuk, J., Piper, W., Joyce, A. et al. (2003). Differentiating symptoms of complicated grief and depression
among psychiatric outpatients. Canadian Journal of Psychiatry, 48(2), 87-93.
Ott, C. (2003). The impact of complicated grief on mental and physical health at various points in the bereavement process. Death Studies, 27(3), 249-272.
Prigerson, H., & Jacobs, S. (2001). Traumatic grief as a distinct disorder: A rationale, consensus criteria, and a
preliminary empirical test. In M. Stroebe, R. Hannson, W. Stroebe, & H. Schut (eds), Handbook of bereavement
research: Consequences, coping and care. Washington, DC: American Psychological Association, pp. 613-646.
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Pesar complicado (00135)
(1980, 1996, 2004, 2006, LOE 2.1)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Distúrbio que ocorre após a morte de pessoa significante, em que a expe
riência de sofrimento que acompanha o luto falha em atender às expectativas normais e manifesta-se como prejuízo funcional.

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Baixos níveis de intimidade
Comportamento de evitar o pesar
Culpar a si mesmo
Depressão
Diminuição da sensação de
bem-estar
Diminuição no desempenho dos
papéis da vida
Experiência dos sintomas somáticos
da pessoa falecida
Fadiga
Preocupação com pensamentos
sobre a pessoa falecida
Procura pela pessoa falecida
Relata a sensação de estupor
Relata estar abalado
Relata falta de aceitação da morte
Relata persistência de memórias
dolorosas

n
n
n
n
n
n

Relata que culpa a si mesmo
Relata sensação de vazio
Relata sentimentos de descrença
Relata sentimentos de falta de
confiança
Relata sentimentos de raiva
Relata sentimentos de separação em
relação aos outros
Relata sentir-se em choque
Relato de ansiedade
Relato de sofrimento em relação à
pessoa falecida
Ruminação
Saudades
Sentir falta de pessoa falecida
Sofrimento emocional persistente
Sofrimento pela separação
Sofrimento traumático

n

Morte de pessoa significante

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Fatores relacionados
n
n

Falta de apoio social
Instabilidade emocional

Classe 2: Respostas de enfrentamento

433

Domínio 9

Características definidoras
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Risco de pesar complicado (00172)
(2004, 2006, LOE 2.1)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Risco de um distúrbio que ocorre após a morte de pessoa significante,
em que a experiência de sofrimento que acompanha o luto falha em atender às expectativas normais e manifesta-se como prejuízo funcional.

Fatores de risco
n
n

Falta de apoio social
Instabilidade emocional

n

Morte de pessoa significante
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families. Washington, DC: National Academy Press, pp. 553-579.
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Davis, C., & Nolen-Hocksema, S. (2001). Loss and meaning: How do people make sense of loss? American Behavioral Scientist, 44(5), 726-741.

Planejamento de atividade ineficaz (00199)
(2008, LOE 2.2)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Incapacidade de preparar-se para um conjunto de ações com tempo estabelecido e sob certas condições.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n

Falha em um padrão de
comportamento
Falta de organização em sequência
Falta de recursos
Falta de um plano
História de procrastinação
Metas não atingidas em
determinada atividade

n

n
n

Relato de ansiedade excessiva
relativa a uma tarefa a ser
enfrentada
Relato de medo relativo a uma
tarefa a ser enfrentada
Relato de preocupações relativas a
uma tarefa a ser enfrentada

Fatores relacionados
n
n

Domínio 9

n

Capacidade comprometida de
processar informações
Comportamento de fuga defensivo
quando diante de uma solução
proposta
Falta de apoio de amigos

n
n
n
n

Falta de apoio familiar
Hedonismo
Percepção não realista da
competência pessoal
Percepção não realista dos eventos
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Auger, L. (2006). Vivre avec sa tête ou avec son cœur. Quebec: Centre la Pensée Réaliste, republication par Pierre
Bovo.
Barth, B.M. (1985). Jérôme Bruner et l’innovation pédagogique. Communication et Langages, 66, 45-58.
Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., & Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press.
Corbière, M., Laisné, F., & Mercier, C. (2001). Élaboration du questionnaire: obstacles à l’insertion au travail
et sentiment d’efficacité pour les surmonter. Manuscrit inédit, Centre de recherche Femand-Seguin, Unité 218,
Hôpital Louis-H. Montreal: Lafontaine.
Debray, Q., Kindynis, S., Leclère, M., & Seigneurie, A. (2005). Protocoles de traitement des personnalités pathologiques. Approche cognitivo-comportementale: Paris: Masson.
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Monastès, J.L., & Boyer, C. (2006). Les thérapies comportementales et cognitives. Se libérer des troubles psy. Milan:
Les essentiels Milan.
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Risco de planejamento de atividade ineficaz (00226)
(2010, LOE 2.1)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Risco de incapacidade de preparar-se para um conjunto de ações com
tempo estabelecido e sob certas condições.

Fatores de risco
n
n

n

Capacidade comprometida de
processar informações
Comportamento de fuga defensivo
quando diante de uma solução
proposta
Hedonismo

n
n
n
n
n

História de procrastinação
Percepção não realista da
competência pessoal
Percepção não realista dos eventos
Sistemas de apoio ineficazes
Sistemas de apoio insuficientes
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Auger, L. (1992). Prendre soin de soi. Guide pratique de micro-thérapie. Montreal: CIM.
Auger, L. (2001). Savoir vivre. Quebec: Les éditions Un monde différent ltée.
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Disposição para poder melhorado (00187)*
(2006, LOE 2.1)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Um padrão de participação intencional para mudar que é suficiente para
o bem-estar e pode ser fortalecido.

Características definidoras
n

n

n

n

Expressa disposição para aumentar
a identificação de escolhas possíveis
para uma mudança
Expressa disposição para aumentar
a liberdade de realizar ações de
mudança
Expressa disposição para aumentar
a participação em escolhas sobre a
vida diária
Expressa disposição para aumentar
a participação nas escolhas de saúde

n

n

n

n

Expressa disposição para aumentar
a percepção de possíveis mudanças
a serem feitas
Expressa disposição para aumentar
o conhecimento sobre a participação
em uma mudança
Expressa disposição para aumentar
o envolvimento na criação de uma
mudança
Expressa disposição para aumentar
o poder de decisão

Referências
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Anderson, R.M., & Funnell, M.M. (2005). Patient empowerment: Reflections on the challenge of fostering the
adoption of a new paradigm. Patient Education and Counseling, 57(2), 153-157.
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(eds), Measurement of nursing outcomes, Vol. 4. Measuring client self-care and coping skills. New York: Springer,
pp. 159-180.
Caroselli, C., & Barrett, E.A.M. (1998). A review of the power as knowing participation in change literature.
Nursing Science Quarterly, 11(1), 9-16.
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Health Services, 41(2), 12-16, 40-43.
Hashimoto, H., & Fukuhara, S. (2003). The influence of locus of control on preferences for information and
decision making. Patient Education and Counseling, 55(2), 236-240.

Nota: mesmo que poder de decisão (uma reação) e fortalecimento do poder de decisão (um método de
intervenção) sejam conceitos diferentes, a literatura relacionada aos dois conceitos apoia as características definidoras desse diagnóstico.
*
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Mok, E. (2001). Empowerment of cancer patients: From a Chinese perspective. Nursing Ethics, 8(1), 69-76.
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CT: Appleton & Lange.
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Patient Education and Counseling, 52(2), 193-199.
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Risco de resiliência comprometida (00211)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Risco de redução da capacidade de manter um padrão de respostas positivas a uma situação ou crise adversa.

Fatores de risco
n
n

Cronicidade das crises existentes
Múltiplas situações adversas
coexistentes

n

Presença de mais de uma crise (p.
ex., gravidez não planejada, morte
do cônjuge, perda do emprego,
doença, perda da casa, morte de
familiar)

Referências
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Resiliência individual prejudicada (00210)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Capacidade reduzida de manter um padrão de respostas positivas a uma
situação ou crise adversa.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n

Aumento renovado da angústia
Baixa autoestima
Condição de saúde percebida como
inferior
Culpa
Depressão
Diminuição de interesse pelas
atividades acadêmicas

n
n
n
n

n

Diminuição de interesse pelas
atividades profissionais
Isolamento
Isolamento social
Uso de habilidades de
enfrentamento mal-adaptativas (p.
ex., uso de drogas, violência, etc.)
Vergonha

Fatores relacionados
n
n
n
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n
n
n
n

Condição minoritária
Controle insatisfatório dos impulsos
Dados demográficos que aumentam
a possibilidade de má adaptação
Doença mental de pai/mãe
Economicamente desfavorecido
Família grande
Fatores de vulnerabilidade que
abrangem índices que exacerbam os
efeitos negativos da condição de risco

n
n
n
n
n
n
n
n

Gênero
Paternidade/maternidade
inconsistente
Pouca educação materna
Pouca inteligência
Transtornos psicológicos
Uso de drogas
Violência
Violência na vizinhança
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Disposição para resiliência melhorada (00212)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Padrão de respostas positivas a uma situação ou crise adversa que é suficiente para otimizar o potencial humano e pode ser reforçado.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Acesso a recursos
Assume responsabilidades pelos atos
Aumenta as relações positivas com
os outros
Demonstra aparência positiva
Expressa desejo manifesto de
melhorar a resiliência
Envolve-se nas atividades
Estabelece metas
Identifica os recursos disponíveis
Identifica os sistemas de apoio
Mantém ambiente seguro

n
n
n
n
n
n
n

Melhora das habilidades de
enfrentamento pessoal
Presença de uma crise
Progride em direção às metas
Relata autoestima
Relata melhora na sensação de
controle
Usa habilidades eficazes de
comunicação
Uso eficaz de estratégias de controle
de conflitos
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Tristeza crônica (00137)
(1998)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 2: Respostas de enfrentamento
Definição Padrão cíclico, recorrente e potencialmente progressivo de tristeza disseminada, vivenciada (por pai/mãe, cuidador ou indivíduo com doença crônica ou
deficiência) em resposta à perda contínua ao longo da trajetória de uma doença ou
deficiência.

Características definidoras
n

Relato de sentimentos
negativos (p. ex., raiva, ser
mal interpretado, confusão,
depressão, desapontamento,
vazio, medo, frustração, culpa/
autorresponsabilização de si mesmo,
desamparo, desesperança, solidão,
baixa autoestima, perda recorrente,
opressão)

n

n

n

Relato de sentimentos que
interferem na capacidade do
paciente de atingir o seu mais alto
nível de bem-estar pessoal
Relato de sentimentos que
interferem na capacidade do
paciente de atingir o seu mais alto
nível de bem-estar social
Relato de sentimentos expressos
de tristeza (p. ex., periódicos e
recorrentes)
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Fatores relacionados
n
n
n
n

Crises no controle da deficiência
Crises no controle da doença
Crises relativas aos estágios do
desenvolvimento
Experiência de doença crônica (p.
ex., física ou mental)
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n
n
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Experiência de incapacidade crônica
(p. ex., física ou mental)
Marcos não vivenciados
Morte de uma pessoa amada
Oportunidades perdidas
Prestação de cuidado ininterrupta

Capacidade adaptativa intracraniana diminuída (00049)
(1994)
Domínio 9: Enfrentamento/Tolerância ao estresse
Classe 3: Estresse neurocomportamental
Definição Os mecanismos da dinâmica dos fluidos intracranianos que normalmente compensam os aumentos nos volumes intracranianos estão comprometidos, resultando em repetitivos aumentos desproporcionais na pressão intracraniana (PIC) em
resposta a uma variedade de estímulos nocivos e não nocivos.

Características definidoras
n
n
n
n

Aumento desproporcional da PIC
após um estímulo
Curva P2 da PIC elevada
Curvas da PIC com grande
amplitude
PIC basal ≥ 10 mmHg

n

n

Repetidos aumentos > 10 mmHg
por mais de cinco minutos após uma
variedade de estímulos externos
Variação no teste de resposta
volume-pressão (proporção volumepressão = 2, índice de volumepressão < 10)

n
n

Aumento sustentado na PIC de 1015 mmHg
Hipotensão sistêmica com
hipertensão intracraniana

n
n

Lesões cerebrais
Perfusão cerebral diminuída ≤ 5060 mmHg
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Fatores relacionados

Disposição para melhora da competência comportamental
do lactente (00117)
(1994)
Domínio 9: Enfrentamento/Tolerância ao estresse
Classe 3: Estresse neurocomportamental
Definição Um padrão de modulação dos sistemas de funcionamento fisiológico
e comportamental (p. ex., sistemas autonômico, motor, de organização do estado,
autorregulador e de atenção-interação) em um lactente que é suficiente para o bem-estar e pode ser fortalecido.

Características definidoras
n
n

Estados de sono/vigília definidos
Parâmetros fisiológicos estáveis

n
n

Domínio 9
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Respostas a estímulos (p. ex.,
auditivos, visuais)
Uso de alguns comportamentos
autorreguladores

Comportamento desorganizado do lactente (00116)
(1994, 1998)
Domínio 9: Enfrentamento/Tolerância ao estresse
Classe 3: Estresse neurocomportamental
Definição Respostas fisiológicas e neurocomportamentais desorganizadas de um
lactente aos estímulos ambientais.

Características definidoras
Fisiológicas
n
n
n
n
n

Arritmias
Bradicardia
Intolerâncias alimentares
Mudanças na cor da pele
Queda na saturação de oxigênio

n

Sinais de estresse (p. ex., olhar
fixo, agarramento, soluço, tosse,
espirro, bocejos, mandíbula frouxa,
boca aberta, extensão da língua,
regurgitação)
Taquicardia

n

Irritabilidade

n

Problemas regulatórios
n

Incapacidade de inibir sobressaltos

n

Reação anormal aos estímulos
sensoriais (p. ex., dificuldade

para acalmar-se, incapacidade de
sustentar o estado de alerta)

Sistema de organização do estado comportamental
n
n
n

Choro irritável
Despertar ativo (olhar pasmo,
franzindo a testa)
Despertar quieto (olhar fixo, desvio
de olhar)

n

Oscilação dos estados
comportamentais
Sono difuso

n
n
n
n

Mãos no rosto
Movimentos bruscos
Movimentos descoordenados
Mudanças no tônus muscular

n

Sistema motor
n
n
n
n

Estremecimentos
Hiperextensão das extremidades
Mão cerradas em punho
Mãos espalmadas
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Sistema de atenção-interação

n
n

Reflexos primitivos alterados
Sustos

n

Tremores

n
n

Falta de contenção do bebê
Privação sensorial

n

Interpretação errônea dos sinais
comportamentais expressos pelo
bebê

n
n

Prematuridade
Sistema neurológico imaturo

n

Exposição teratogênica

n
n
n

Problemas motores
Problemas orais
Procedimentos invasivos

Fatores relacionados
Ambientais
n
n
n

Ambiente físico inapropriado
Capacidade sensorial inadequada
Excesso de estimulação sensorial

Do cuidador
n
n

Déficit de conhecimento dos sinais
comportamentais
Estimulação ambiental

Individual
n
n

Baixa idade gestacional
Doença

Pré-natais
n
n

Doenças congênitas
Doenças genéticas

Domínio 9

Pós-natais
n
n
n

Desnutrição
Dor
Intolerância alimentar
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Risco de comportamento desorganizado do lactente (00115)
(1994)
Domínio 9: Enfrentamento/Tolerância ao estresse
Classe 3: Estresse neurocomportamental
Definição Risco de alteração na integração e modulação dos sistemas de funcionamento fisiológico e comportamental (p. ex., sistema autonômico, motor, de estado,
organizacional, autorregulador e de atenção/interação).

Fatores de risco
Dor
Falta de contenção do lactente
Hiperestimulação ambiental
Prematuridade

n
n
n
n

Problemas motores
Problemas orais
Procedimentos dolorosos
Procedimentos invasivos
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n
n
n
n
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Disreflexia autonômica (00009)
(1988)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 3: Estresse neurocomportamental
Definição Resposta não inibida do sistema nervoso simpático a um estímulo nocivo,
após uma lesão de medula espinal em T7 ou acima, que representa uma ameaça à vida.

Características definidoras
n
n
n

n
n
n
n

Bradicardia
Calafrios
Cefaleia (dor difusa em diferentes
regiões da cabeça e não circunscrita
a alguma área de distribuição
nervosa)
Congestão conjuntival
Congestão nasal
Diaforese (acima da lesão)
Dor no peito

n
n
n
n
n
n

Gosto metálico na boca
Hipertensão paroxística
Manchas vermelhas na pele (acima
da lesão)
Palidez (abaixo da lesão)
Parestesia
Reflexo pilomotor
Síndrome de Horner
Taquicardia
Visão turva

n
n
n

Distensão intestinal
Distensão vesical
Irritação da pele

n
n
n

Fatores relacionados
n

Domínio 9

n

Conhecimento deficiente do
cuidador
Conhecimento deficiente do
paciente
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Risco de disreflexia autonômica (00010)
(1998, 2000)
Domínio 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse
Classe 3: Estresse neurocomportamental
Definição Risco de sofrer uma resposta do sistema nervoso simpático não inibida
e ameaçadora à vida, pós-choque medular, em um indivíduo com lesão de medula
espinal ou lesão em T6 ou acima (foi demonstrada em pacientes com lesões em T7
e T8).

Fatores de risco
Lesão/dano em T6 ou acima e pelo menos um dos seguintes estímulos nocivos:

Estímulos cardíacos/pulmonares
n

Embolia pulmonar

n

Trombose venosa profunda

n

Temperaturas ambientais extremas

n
n
n
n
n
n

Fezes impactadas
Hemorroidas
Patologia do sistema gastrintestinal
Refluxo esofágico
Supositórios
Úlceras gástricas

Estímulos de regulação
n

Flutuações da temperatura

n
n
n
n
n
n

Cálculos biliares
Constipação
Dificuldade de passagem de fezes
Distensão intestinal
Enemas
Estimulação digital

Estímulos musculoesqueléticos e tegmentares
n
n

n

Espasmo
Estimulações cutâneas (p. ex.,
úlcera de pressão, unha encravada,
curativos, queimaduras, exantema)
Exercícios com a amplitude de
movimento

n
n
n
n
n
n

Feridas
Fraturas
Osso heterotrófico
Pressão nos genitais
Pressão sobre proeminências ósseas
Queimaduras de sol
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Estímulos gastrintestinais

Estímulos neurológicos
n

Estímulos de dor abaixo do nível da
lesão

n

Estímulos irritativos abaixo do nível
da lesão

n
n
n

Menstruação
Relação sexual
Trabalho de parto e parto

Estímulos reprodutivos
n
n
n

Cisto ovariano
Ejaculação
Gravidez

Estímulos situacionais
n
n
n
n

Abstinência de narcóticos/opiáceos
Posicionamento
Procedimento cirúrgico
Respostas a substâncias
farmacológicas (p. ex.,

n

descongestionantes,
simpatomiméticos, vasoconstritores)
Roupas apertadas (p. ex., cordões,
meias, sapatos)

Estímulos urológicos
n
n
n
n
n

Cálculos
Cateterização
Cirurgia
Cistite
Dissenergia do esfincter detrusor

n
n
n
n
n
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Distensão da bexiga
Epididimite
Espasmo da bexiga
Manipulação com instrumentos
Uretrite
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Disposição para melhora da esperança (00185)
(2006, LOE 2.1)
Domínio 9: Princípios da vida
Classe 1: Valores
Definição Padrão de expectativas e desejos para mobilizar energia em benefício
próprio que é suficiente para o bem-estar e pode ser fortalecido.

Características definidoras
n

n

n
n

Expressa desejo de intensificar a
capacidade de estabelecer metas
alcançáveis
Expressa desejo de intensificar
a coerência entre expectativas e
desejos
Expressa desejo de intensificar a
crença nas possibilidades
Expressa desejo de intensificar a
esperança

n
n
n

n

Expressa desejo de intensificar a
espiritualidade
Expressa desejo de intensificar a
interconexão com os outros
Expressa desejo de reforçar a
resolução de problemas para
alcançar as metas
Expressa desejo de reforçar o
sentimento de sentido à vida

Referências
Benzein, E.G. (2005). The level of and relation between hope, hopelessness and fatigue in patients and family
members in palliative care. Palliative Medicine, 19(3), 234-240.

Davis, B. (2005). Mediators of the relationship between hope and well-being in older adults. Clinical Nursing
Research, 14(3), 253-272.
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Disposição para bem-estar espiritual melhorado (00068)
(1994, 2002, LOE 2.1)
Domínio 10: Princípios da vida
Classe 2: Crenças
Definição Padrão de experimentar e integrar significado e objetivo à vida, por meio
de uma conexão consigo mesmo, com os outros, a arte, a música, a literatura, a natureza e/ou com um ser maior que é suficiente para o bem-estar e pode ser fortalecido.

Características definidoras
Ligação com a arte, a música, a literatura e a natureza
n
n

Demonstra energia criativa (p. ex.,
escrever, fazer poesias, cantar)
Lê literatura espiritual

n
n

Ouve música
Passa tempo ao ar livre

n
n

Pede para integrar-se com pessoas
significativas
Presta serviços a outros

n
n

Relata experiências místicas
Reza

n
n

Expressa desejo de aumentar o amor
Expressa desejo de aumentar o
autoperdão
Expressa desejo de aumentar o
enfrentamento
Expressa desejo de aumentar o
significado da vida
Expressa desejo de aumentar uma
filosofia de vida satisfatória
Expressa desejo de serenidade (p.
ex., paz)
Meditação

Ligação com os outros
n
n

Pede perdão a outros
Pede para integrar-se com líderes
espirituais

Ligações com um ser maior
n
n
n

Expressa veneração
Expressa reverência
Participa de atividades religiosas
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Ligações consigo mesmo
n
n
n
n
n
n

Expressa desejo de aumentar a
aceitação
Expressa desejo de aumentar a
alegria
Expressa desejo de aumentar a
coragem
Expressa desejo de aumentar a
entrega
Expressa desejo de aumentar a
esperança
Expressa desejo de aumentar a
finalidade da vida
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n
n
n
n
n

Conflito de decisão (00083)
(1988, 2006, LOE 2.1)
Domínio 10: Princípios da vida
Classe 3: Coerência entre valores/crenças/atos
Definição Incerteza sobre o curso de ação a ser tomado, quando a escolha entre
ações conflitantes envolve risco, perda ou desafio a valores de vida pessoais.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n

Foco em si mesmo
Questiona as próprias crenças ao
tentar chegar a uma decisão
Questiona princípios morais ao
tentar chegar a uma decisão
Questiona regras morais ao tentar
chegar a uma decisão
Questiona valores morais ao tentar
chegar a uma decisão
Questiona valores pessoais ao tentar
chegar a uma decisão

n

n
n
n

n
n
n

Relata consequências indesejadas de
ações alternativas que estão sendo
consideradas
Relata incerteza quanto a escolhas
Relata sentimento de angústia ao
tentar chegar a uma decisão
Sinais físicos de angústia (p. ex.,
frequência cardíaca aumentada,
inquietação)
Sinais físicos de tensão
Tomada de decisão adiada
Vacilação entre escolhas alternativas

n
n
n
n
n
n
n
n

Ameaça percebida ao sistema de
valores
Crenças pessoais obscuras
Deficiência do sistema de apoio
Falta de experiência na tomada de
decisão
Falta de informação relevante
Fontes de informação divergentes
Fontes de informação múltiplas
Interferência na tomada de decisão

n
n
n
n
n
n

Obrigações morais exigem ações
Obrigações morais exigem ausência
de ações
Princípios morais que apoiam cursos
de ação incoerentes
Regras morais que apoiam cursos de
ação incoerentes
Valores morais que apoiam cursos
de ação incoerentes
Valores pessoais obscuros
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Fatores relacionados
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Falta de adesão (00079)
(1973, 1996, 1998)
Domínio 10: Princípios da vida
Classe 3: Coerência entre valores/crenças/atos
Definição Comportamento da pessoa e/ou do cuidador que deixa de coincidir com
um plano de promoção da saúde ou terapêutico acordado entre a pessoa (e/ou família e/ou comunidade) e o profissional de saúde. Na presença de um plano de promoção da saúde ou terapêutico acordado, o comportamento da pessoa ou do cuidador
é total ou parcialmente não aderente e pode levar a resultados clinicamente não
efetivos ou parcialmente efetivos.

Características definidoras
n
n
n

Comportamento indicativo de falta
de aderência
Evidências de desenvolvimento de
complicações
Evidências de exacerbação de
sintomas

n
n
n

Falha em manter compromissos
agendados
Falha em progredir
Testes objetivos que fornecem
evidências de falha na aderência (p.
ex., medidas fisiológicas, detecção
de marcadores fisiológicos)

Fatores relacionados
n
n
n

n
n

Capacidades de desenvolvimento
Capacidades pessoais
Conhecimento diferente relacionado
ao comportamento do regime de
tratamento
Crenças de saúde
Forças motivacionais

n
n
n
n

Habilidade relevante para o
comportamento do regime de
tratamento
Influências culturais
Pessoas significativas
Sistema de valores do indivíduo
Valores espirituais

n
n

Flexibilidade financeira do plano
Intensidade

n

Plano de assistência à saúde
n
n
n

Complexidade
Custo
Duração
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Individuais

Rede
n

Crenças percebidas de pessoas
significativas

n
n

Envolvimento de membros da
família no plano de saúde
Valor social em relação ao plano

Sistema de saúde
n
n
n
n
n
n

Acesso aos cuidados
Acompanhamento regular do
provedor
Cobertura de saúde individual
Continuidade proporcionada pelo
provedor
Conveniência da assistência
Credibilidade do provedor
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n
n
n
n
n

Dificuldade de relacionamento
cliente-provedor
Habilidades de comunicação do
provedor
Habilidades de ensino do provedor
Reembolso pelo provedor
Satisfação com o cuidado

Disposição para religiosidade melhorada (00171)
(2004, LOE 2.1)
Domínio 10: Princípios da vida
Classe 3: Coerência entre valores/crenças/atos
Definição Padrão de confiança em crenças religiosas e/ou participação de rituais de
uma fé religiosa em particular, que é suficiente para o bem-estar e pode ser fortalecida.

n

n

n

n
n
n
n

Expressa desejo de reforçar
costumes religiosos que
proporcionaram religiosidade no
passado
Expressa desejo de reforçar
padrões de crenças religiosas que
proporcionaram religiosidade no
passado
Expressa desejo de reforçar
padrões de crenças religiosas
que proporcionaram conforto no
passado
Questiona padrões de costumes que
são nocivos
Questiona padrões de crença que
são nocivos
Rejeita padrões de crença que são
nocivos
Rejeita padrões de costumes que são
nocivos

n
n

n
n
n
n
n

Solicita ajuda para aumentar opções
religiosas
Solicita ajuda para aumentar a
participação nas crenças religiosas
prescritas (p. ex., adoração/
serviços religiosos, cerimônias
religiosas, comportamentos
religiosos privados/leitura de
material, religioso/mídia, oração,
regras/rituais alimentares, respeito
a feriados, uso de vestimentas
específicas)
Solicita encontrar-se com líderes/
facilitadores religiosos
Solicita experiências religiosas
Solicita materiais religiosos
Solicita o perdão
Solicita reconciliação

Referências
Bellingham, R., Cohen, B., Jones, T., Spaniol, L. (1989). Connectedness: Some skills for spiritual health. American
Journal of Health Promotion, 4(1), 18-24.
Bergan, A., & McConatha, J.T. (2000). Religiosity and life satisfaction. Activities, Adaptation and Aging, 24(3),
23-34.
Besthorn, F.H. (2001). Transpersonal psychology and deep ecological philosophy: Exploring linkages and applications for social work. Social Thought, 20(1/2), 23-44.
Burkhardt, M.A. (1989). Spirituality: An analysis of the concept. Holistic Nursing Practice, 3(3), 69-77.
Burkhardt, M.A. (1994). Environmental connections and reawakened spirit. In E.A. Schuster, & C.L.
Brown (eds), Exploring our environmental connections. New York: National League for Nursing, pp. 287-306.

Classe 3: Coerência entre valores/crenças/atos

465

Domínio 10

Características definidoras

Burkhart, L., & Solari-Twadell, P.A. (2001). Spirituality and religiousness: Differentiating the diagnosis through a
review of the nursing literature. Nursing Diagnosis: International Journal of Nursing Language and Classification,
12(2), 45-54.
Carroll, M.M. (2001). Conceptual models of spirituality. Social Thought, 20(1/2), 5-21.
Carson, V.B., Winkelstein, M., Soeken, K., & Bruinins, M. (1986). The effect of didactic teaching on spiritual
attitudes. Image: Journal of Nursing Scholarship, 18(4), 161-164.
Charnes, L.S., & Moore, P.S. (1992). Meeting patients’ spiritual needs. The Jewish perspective. Holistic Nursing
Practice, 6(3), 64-72.
Chatters, L.M., Taylor, R.J., & Lincoln, K.D. (2001). Advances in the measurement of religiosity among older
African Americans: Implications for health and mental health researchers. Journal of Mental Health and Aging,
7(1), 181-200.
Dudley, J.R., Smith, C., & Millison, M.B. (1995). Unfinished business: Assessing the spiritual needs of hospice
clients. American Journal of Hospice and Palliative Care, 12(2), 30-37.
Durienz, B., Luyten, P., Snauwaert, B., & Hutsebaut, D. (2002). The importance of religiosity and values in predicting political attitudes: Evidence for the continuing importance of religiosity in Flanders (Belgium). Mental
Health, Religion, and Culture, 5(1), 35-54.
El Haase, J., Britt, T., Copward, D.D., Leidy, N.K., & Penn, P.E. (1992). Simultaneous concept analysis of spiritual
perspective, hope, acceptance, and self-transcendence. Image, 24(2), 141-147.
Fahlberg, L., Wolfer, J., & Fahlberg, L.A. (1992). Personal crisis: Growth or pathology? Health Promotion, 7(1), 45-52.
Fehring, R.J., Brennan, P.F., & Keller, M.L. (1987). Psychological and spiritual well-being in college students.
Research in Nursing and Health, 10, 391-398.
Freeman, D.R. (2001). The relationship between spiritual development and ethnicity in violent men. Social
Thought, 20(1/2), 95-107.
Fry, P.S. (2000). Religious involvement, spirituality and personal meaning for life: Existential predictors of psychological wellbeing in community-residing and institutional care elders. Aging and Mental Health, 4(4), 375-387.
Hover-Kramer, D. (1989). Creating a context for self-healing: The transpersonal perspective. Holistic Nursing
Practice, 3(3), 27-34.
Labun, E. (1988). Spiritual care: An element in nursing care planning. Journal of Advanced Nursing, 13(3), 314-320.
Maltby, J., & Day, L. (2002). Religious experience, religious orientation and schizotypy. Mental Health, Religion
and Culture, 5(2), 163-174.
Mansen, T.J. (1993). The spiritual dimension of individuals: Conceptual development. Nursing Diagnosis, 4(4),
140-147.

Domínio 10

Mayer, J. (1992). Wholly responsible for a part, or partly responsible for a whole? The concept of spiritual care
in nursing. Second Opinion, 17(3), 26-55.
Mickley, J.R., Soeken, K., & Belcher, A. (1992) Spiritual well-being, religiousness and hope among women with
breast cancer. Image: Journal of Nursing Scholarship, 24(4), 267-336.
Moberg, D.O. (1984). Subjective measures of spiritual well-being. Review of Religious Research, 25(4), 351-364.
Nagai-Jacobson, M.G., & Burkhardt, M.A. (1989). Spirituality: Cornerstone of holistic nursing practice. Holistic
Nursing Practice, 3(3), 18-26.
Narayanasamy, A. (1996). Spiritual care of chronically ill patients. British Journal of Nursing, 5(7), 411-416.
Pullen, L., Modrcin-Talbott, M.A., West, W.R., & Muenchen, R. (1999). Spiritual high vs high on spirits: Is religiosity related to adolescent alcohol and drug abuse? Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 6, 3-8.
Reed, P. (1987). Spirituality and well-being in terminally ill hospitalized adults. Research in Nursing and Health,
15, 349-357.
Reed, P.G. (1991). Preferences for spiritually related nursing interventions among terminally ill and on terminally
ill hospitalized adults and well adults. Applied Nursing Research, 4(3), 122-128.
Reed, P.G. (1992). An emerging paradigm for the investigation of spirituality in nursing. Research in Nursing and
Health, 15, 349-357.
Siddle, R., Haddock, G., Tarrier, N., & Faragher, E.B. (2002). The validation of a religiosity measure for indivi
duals with schizophrenia. Mental Health, Religion and Culture, 5(3), 267-284.

466

Domínio 10: Princípios da vida

Stolley, J.M., Buckwalter, K.C., & Koenig, H.G. (1999). Prayer and religious coping for caregivers of persons with
Alzheimer ’s disease and related disorders. American Journal of Alzheimer’s Disease, 14(3), 181-191.
Thomas, S.A. (1989). Spirituality: An essential dimension in the treatment of hypertension. Holistic Nursing
Practice, 3(3), 47-55.
Watson, J. (1994). A frog, a rock, a ritual: Myth, mystery, and metaphors for an ecocaring cosmology in a universe that is turning over. In E.A. Schuster, & C.L. Brown (eds), Exploring our environmental connections. New York:
National League for Nursing, pp. 17-39.

Domínio 10

Whitfield, W. (2002). Research in religion and mental health: Naming of parts – some reflections. International
Journal of Psychiatric Nursing Research, 8(1), 891-896.

Classe 3: Coerência entre valores/crenças/atos

467

Religiosidade prejudicada (00169)
(2004, LOE 2.1)
Domínio 10: Princípios da vida
Classe 3: Coerência entre valores/crenças/atos
Definição Capacidade prejudicada de confiar em crenças e/ou participar de rituais
de alguma fé religiosa.

Características definidoras
n
n

Dificuldade em aderir a crenças
religiosas prescritas
Dificuldade em aderir a rituais
religiosos prescritos (p. ex.,
cerimônias religiosas, regras
alimentares restritivas, roupas,
oração, adoração/serviços religiosos,
comportamentos religiosos
privados/leitura de material
religioso/mídia, respeito a feriados,
encontros com líderes espirituais)

n
n
n

n
n

Questiona costumes religiosos
Questiona padrões de crenças
religiosas
Relata angústia espiritual por
separação de uma comunidade
religiosa
Relata necessidade de reconectar-se
com costumes anteriores
Relata necessidade de reconectar-se
com crenças anteriores

Fatores relacionados
Desenvolvimentais e situacionais
n
n

Crises do estágio final da vida
Envelhecimento

Domínio 10

n

Transições da vida

n

Sofrimento

n

Dor

n
n
n

Falta de proteção
Medo da morte
Uso da religião para manipular

Espirituais
n

Crise espiritual

Físicos
n

Doença

Psicológicos
n
n
n
n

Ansiedade
Apoio ineficaz
Crise pessoal
Enfrentamento ineficaz
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Socioculturais
n
n

Barreiras ambientais para praticar a
religião
Barreiras culturais para praticar a
religião

n
n

Falta de integração social
Falta de interação sociocultural
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Risco de religiosidade prejudicada (00170)
(2004, LOE 2.1)
Domínio 10: Princípios da vida
Classe 3: Coerência entre valores/crenças/atos
Definição Risco de ter uma capacidade prejudicada de confiar em crenças religiosas e/ou participar de rituais de alguma fé religiosa.

Fatores de risco
Ambientais
n

Barreiras para praticar a religião

n

Falta de transporte

n

Hospitalização

n
n

Enfrentamento ineficaz
Falta de segurança

n
n

Falta de interação social
Isolamento social

Desenvolvimentais
n

Transições da vida

Espirituais
n

Sofrimento

Físicos
n
n

Doença
Dor

n
n
n

Apoio ineficaz
Cuidado ineficaz
Depressão

Domínio 10

Psicológicos

Socioculturais
n

Barreira cultural para praticar a
religião
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Sofrimento espiritual (00066)
(1978, 2002, LOE 2.1)
Domínio 10: Princípios da vida
Classe 3: Coerência entre valores/crenças/atos
Definição Capacidade prejudicada de experimentar e integrar significado e objetivo à vida por meio de uma conexão consigo mesmo, com os outros, a arte, a música,
a literatura, a natureza e/ou um ser maior.

Características definidoras
Ligações com a arte, a música, a literatura e a natureza
n

É incapaz de expressar estado de
criatividade (p. ex., cantar/ ouvir
música/escrever)

n
n

Não se interessa pela natureza
Não se interessa por literatura
espiritual

n

Recusa integrar-se com pessoas
significativas
Relata estar separado de seu sistema
de apoio

Ligações com outros
n
n

Expressa alienação
Recusa integrar-se com líderes
espirituais

n

Ligações com um ser maior

Domínio 10

n
n
n
n
n
n

Expressa desesperança
Expressa raiva de um ser maior
Expressa sentimento de abandono
Expressa sofrimento
Incapacidade de experimentar o
transcendente
Incapacidade de introspecção

n
n
n
n

Incapacidade de participar de
atividades religiosas
Incapacidade de rezar
Mudanças repentinas nas práticas
espirituais
Solicita conversar com um líder
religioso

Ligações consigo mesmo
n
n
n
n
n
n

Culpa
Enfrentamento insatisfatório
Expressa falta de aceitação
Expressa falta de amor
Expressa falta de autoperdão
Expressa falta de coragem
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n
n
n
n
n

Expressa falta de esperança
Expressa falta de finalidade na vida
Expressa falta de serenidade (p. ex.,
paz)
Expressa falta de significado na vida
Raiva

Fatores relacionados
Alienação social
Ansiedade
Autoalienação
Doença crônica
Dor

n
n
n
n
n

Morrer ativo
Morte
Mudança na vida
Privação sociocultural
Solidão
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n
n
n
n
n
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Risco de sofrimento espiritual (00067)
(1998, 2004, LOE 2.1)
Domínio 10: Princípios da vida
Classe 3: Coerência entre valores/crenças/atos
Definição Risco de capacidade prejudicada de experimentar e integrar significado
e objetivo à vida por meio de uma conexão consigo mesmo, com os outros, a arte, a
música, a literatura, a natureza e/ou um ser maior.

Fatores de risco
Ambientais
n

Desastres naturais

n

Mudanças no ambiente

n

Doença física

n
n
n
n
n
n

Incapacidade de perdoar
Mudança nas práticas religiosas
Mudança nos rituais religiosos
Perda
Relacionamentos não satisfatórios
Separação dos sistemas de apoio

Desenvolvimentais
n

Mudanças de vida

Físicos
n
n

Abuso de substância
Doença crônica

Psicossociais

Domínio 10

n
n
n
n
n
n
n

Ansiedade
Baixa autoestima
Bloqueios para experimentar o amor
Conflito cultural
Conflito racial
Depressão
Estresse
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Sofrimento moral (00175)
(2006, LOE 2.1)
Domínio 10: Princípios da vida
Classe 3: Coerência entre valores/crenças/atos
Definição Resposta à incapacidade de pôr em prática as decisões/ações éticas/
morais escolhidas.

Características definidoras
n

Expressa angústia (p. ex.,
impotência, culpa, frustração,
ansiedade, dúvida sobre si mesmo,

medo) em relação à dificuldade
de agir de acordo com a própria
escolha moral

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n

Conflito entre os tomadores de
decisão
Conflitos culturais
Decisões de final de vida
Decisões sobre tratamento
Distância física do tomador de
decisão
Informações conflitantes que
orientam a tomada de decisões éticas

n

n
n

Informações conflitantes que
orientam a tomada de decisões
morais
Limites de tempo para tomada de
decisão
Perda da autonomia
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Disposição para melhora da tomada de decisão (00184)
(2006, LOE 2.1)
Domínio 10: Princípios da vida
Classe 3: Coerência entre valores/crenças/atos
Definição Padrão de escolha de cursos de ação suficiente para atingir metas de
saúde de curto e longo prazos e que pode ser fortalecido.

Características definidoras
n

n

n

n

n

Expressa desejo de aumentar a
análise de riscos/benefícios das
decisões
Expressa desejo de aumentar a
coerência das decisões com metas
pessoais
Expressa desejo de aumentar a
coerência das decisões com metas
socioculturais
Expressa desejo de aumentar a
coerência das decisões com valores
pessoais
Expressa desejo de aumentar a
coerência das decisões com valores
socioculturais

n

n

n
n

Expressa desejo de aumentar a
compreensão das escolhas na
tomada de decisão
Expressa desejo de aumentar a
compreensão do significado das
escolhas
Expressa desejo de fortalecer a
tomada de decisão
Expressa desejo de fortalecer o uso
de evidências confiáveis para as
decisões
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Risco de infecção (00004)
(1986, 2010, LOE 2.1)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 1: Infecção
Definição Risco de ser invadido por organismos patogênicos.

Fatores de risco
n

n
n

Aumento da exposição ambiental a
patógenos
– Surtos
Conhecimento deficiente para evitar
exposição a patógenos
Defesas primárias inadequadas
– Peristaltismo inadequado
– Pele rompida (p.ex., colocação
de cateter endovenoso,
procedimentos invasivos)
– Mudança no pH das secreções
– Diminuição da ação ciliar
– Ruptura prematura de
membranas amnióticas
– Tabagismo
– Estase de fluidos orgânicos
– Tecido traumatizado (p.ex.,
trauma, destruição de tecido)

n

n
n

n
n
n

Defesas secundárias inadequadas
– Diminuição de hemoglobina
– Imunossupressão (p.ex.,
imunidade adquirida inadequada;
agentes farmacêuticos, inclusive
imunossupressores, esteroides,
anticorpos monoclonais,
imunomoduladores)
– Leucopenia
– Resposta inflamatória suprimida
Desnutrição
Doença crônica
– Diabetes
– Obesidade
Procedimentos invasivos
Ruptura prolongada de membranas
amnióticas
Vacinação inadequada
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Risco de aspiração (00039)
(1988)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Risco de entrada de secreções gastrintestinais, secreções orofaríngeas,
sólidos ou fluidos nas vias traqueobrônquicas.

Fatores de risco

n
n
n
n
n

Alimentação por sonda
Cirurgia de pescoço
Cirurgia facial
Cirurgia oral
Deglutição prejudicada
Efeitos secundários relacionados ao
tratamento (p. ex., medicamentos)
Esfincter esofágico inferior
incompetente
Esvaziamento gástrico retardado
Fixação cirúrgica dos maxilares
Motilidade gastrintestinal diminuída
Nível de consciência reduzido

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Presença de tubo intratraqueal
Presença de traqueostomia
Pressão intragástrica aumentada
Reflexos de tosse diminuídos
Reflexo faríngeo diminuído
Resíduo gástrico aumentado
Situações que impedem a elevação
da parte superior do corpo
Sonda gastrintestinal
Trauma de pescoço
Trauma facial
Trauma oral
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n
n
n
n
n
n
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Risco de choque (00205)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Risco de fluxo sanguíneo inadequado aos tecidos do corpo, capaz de
levar a disfunção celular, com risco à vida.

Fatores de risco
n
n
n
n

Hipotensão
Hipovolemia
Hipoxemia
Hipoxia

n
n
n

Infecção
Sepse
Síndrome da resposta inflamatória
sistêmica

Referências
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Dentição prejudicada (00048)
(1998)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Distúrbios nos padrões de desenvolvimento/erupção dentário ou na integridade estrutural dos dentes de um indivíduo.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Ausência de dentes
Cáries na coroa
Cáries na raiz do dente
Dentes desgastados
Dentes estragados
Desalinhamento dos dentes
Descoloração do esmalte dos dentes
Dor de dente
Erosão do esmalte
Erupção incompleta para a idade
(dentição primária ou definitiva)

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Excesso de tártaro
Expressão facial assimétrica
Falta de alguns dentes
Fratura(s) de dente
Halitose
Oclusão inadequada
Perda de dentes
Perda prematura de dentição
primária
Placa excessiva

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Barreiras ao autocuidado
Bruxismo
Conhecimento deficiente a respeito
da saúde dental
Déficits nutricionais
Economicamente desfavorecido
Falta de acesso a cuidados
profissionais
Hábitos alimentares
Higiene oral ineficaz
Ingestão excessiva de flúor

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Medicamentos prescritos
selecionados
Predisposição genética
Sensibilidade ao calor
Sensibilidade ao frio
Uso crônico de café
Uso crônico de chá
Uso crônico de tabaco
Uso crônico de vinho tinto
Uso excessivo de agentes de limpeza
abrasivos
Vômito crônico
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Fatores relacionados

Desobstrução ineficaz de vias aéreas (00031)
(1980, 1996, 1998)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Incapacidade de eliminar secreções ou obstruções do trato respiratório
para manter uma via aérea desobstruída.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n

Cianose
Dispneia
Inquietação
Mudanças na frequência respiratória
Mudanças no ritmo respiratório
Olhos arregalados
Ortopneia

n
n
n
n
n
n

Quantidade excessiva de muco
Ruídos adventícios respiratórios
Sons respiratórios diminuídos
Tosse ausente
Tosse ineficaz
Vocalização dificultada

n

Tabagismo

n
n
n

Doença pulmonar obstrutiva crônica
Hiperplasia das paredes brônquicas
Infecção

n
n
n

Presença de via aérea artificial
Secreções nos brônquios
Secreções retidas

Fatores relacionados
Ambientais
n
n

Fumante passivo
Inalação de fumaça

Fisiológicos
n
n
n

Alergia respiratória
Asma
Disfunção neuromuscular

Domínio 11

Via aérea obstruída
n
n
n
n

Corpo estranho na via aérea
Espasmo de via aérea
Exsudato nos alvéolos
Muco excessivo
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Risco de disfunção neurovascular periférica (00086)
(1992)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Risco de distúrbio na circulação, na sensibilidade ou no movimento de
uma extremidade.

Fatores de risco

n

Cirurgia ortopédica
Compressão mecânica (p. ex.,
torniquete, cobertura, atadura,
curativo ou restrição)
Fraturas

n
n
n
n

Imobilização
Obstrução vascular
Queimaduras
Trauma
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n
n
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Integridade da pele prejudicada (00046)
(1975, 1998)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Epiderme e/ou derme alteradas.

Características definidoras
n
n

Destruição de camadas da pele
Invasão de estruturas do corpo

n

Rompimento da superfície da pele

n
n
n
n
n

Medicamentos
Pele úmida
Radiação
Substância química
Umidade

n
n
n
n
n
n

Fatores de desenvolvimento
Mudanças na pigmentação
Mudanças no estado hídrico
Mudanças no turgor
Proeminências ósseas
Sensações prejudicadas

Fatores relacionados
Externos
n
n
n
n
n

Extremos de idade
Fatores mecânicos (p. ex., forças
abrasivas, pressão, contenção)
Hipertermia
Hipotermia
Imobilização física

Internos
n
n
n
n

Circulação prejudicada
Deficiência imunológica
Estado metabólico prejudicado
Estado nutricional desequilibrado
(p. ex., obesidade, emagrecimento)
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Risco de integridade da pele prejudicada (00047)*
(1975, 1998, 2010)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Risco de epiderme e/ou derme alteradas.

Fatores de risco
Externos
n
n
n
n
n

Excreções
Extremos de idade
Fatores mecânicos (p. ex., forças
abrasivas, pressão, contenção)
Hipertermia
Hipotermia

n
n
n
n
n
n

Imobilização física
Pele úmida
Radiação
Secreções
Substância química
Umidade

n
n
n
n
n
n

Fatores psicogênicos
Medicamentos
Mudanças na pigmentação
Mudanças no turgor da pele
Proeminências ósseas
Sensações prejudicadas

Internos
n
n
n

Domínio 11

n
n

Circulação prejudicada
Estado metabólico prejudicado
Estado nutricional desequilibrado
(p. ex., obesidade, emagrecimento)
Fatores de desenvolvimento
Fatores imunológicos

Nota: O risco deve ser determinado pelo uso de um instrumento padronizado de avaliação de riscos.

*
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Integridade tissular prejudicada (00044)
(1986, 1998)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Dano a membranas mucosas, córnea, pele ou tecidos subcutâneos.

Características definidoras
n

Tecido destruído

n

Tecido lesado (p. ex., córnea,
mucosas, pele ou tecido subcutâneo)

n

Fatores nutricionais (p. ex., déficit
ou excesso)
Irritantes químicos
Mobilidade física prejudicada
Radiação (inclusive radioterapia)

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n

Circulação alterada
Déficit de conhecimento
Déficit de líquidos
Excesso de líquidos
Extremos de temperatura
Fatores mecânicos (p. ex., pressão,
abrasão, fricção)
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n
n
n

Risco de lesão (00035)
(1978)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Risco de lesão, como resultado de condições ambientais interagindo com
os recursos adaptativos e defensivos do indivíduo.

Fatores de risco
Externos
n

n

n

Biológicos (p. ex., nível de
imunização da comunidade,
microrganismos)
Físicos (p. ex., projeto, estrutura
e organização da comunidade, do
edifício e/ou equipamento)
Humanos (p. ex., agentes
nosocomiais, padrões de contratação

n
n
n

de funcionários, fatores cognitivos,
afetivos e psicomotores)
Meio de transporte
Nutricionais (p. ex., vitaminas, tipos
de alimentos)
Químicos (p. ex., poluentes,
venenos, drogas, agentes
farmacêuticos, álcool, nicotina,
preservativos, cosméticos, corantes)

n
n
n
n
n
n
n
n

Desnutrição
Disfunção bioquímica
Disfunção dos efetores
Disfunção imune/autoimune
Disfunção integrativa
Disfunção sensorial
Físicos (p. ex., pele lesionada,
mobilidade alterada)
Hipoxia tecidual

n
n

n

Idade do desenvolvimento
(fisiológico, psicossocial)
Perfil sanguíneo anormal (p.
ex., leucocitose/leucopenia,
fatores de coagulação alterados,
trombocitopenia, anemia falciforme,
talassemia, diminuição da
hemoglobina)
Psicológicos (orientação afetiva)
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Internos

Risco de lesão por posicionamento perioperatório (00087)
(1994, 2006, LOE 2.1)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Risco de mudanças anatômicas e físicas involuntárias, resultantes de
postura ou equipamento usado durante procedimento invasivo/cirúrgico.

Fatores de risco
n
n
n

Desorientação
Distúrbios sensoriais/perceptivos
decorrentes da anestesia
Edema

n
n
n
n

Emaciação
Fraqueza muscular
Imobilização
Obesidade

Referências
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Risco de lesão térmica (00220)
(2010, LOE 2.1)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Risco de danos à pele e às mucosas devido a temperaturas extremas.

Fatores de risco
n
n
n
n
n
n
n

Ambiente sem segurança
Efeitos secundários relacionados a
tratamento (p. ex., medicamentos)
Exposição a extremos de
temperatura
Fadiga
Falta de atenção
Falta de conhecimentos (paciente,
cuidador)
Falta de roupas protetoras (p. ex.,
pijamas que retardam as chamas,
luvas, protetor de orelhas)

n
n
n
n
n
n

n

Fumante
Intoxicação (álcool, drogas)
Neuropatia
Nível de desenvolvimento (bebês,
idosos)
Prejuízo cognitivo (p. ex., demência,
psicoses)
Prejuízo neuromuscular (p. ex.,
acidente vascular encefálico,
esclerose lateral amiotrófica,
esclerose múltipla)
Supervisão inadequada

Referências
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DiGuiseppi, C., Edwards, P., Godward, C., Roberts, I., & Wade, A. (2000). Urban residential fire and flame injuries: A population based study. Injury Prevention, 6(4), 250-254.

Mucosa oral prejudicada (00045)
(1982, 1998)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Lesões nos lábios e tecidos moles da cavidade oral.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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n
n
n
n
n
n
n

Amígdalas aumentadas
Bolsas gengivais mais profundas do
que 4 mm
Descamação
Desconforto oral
Desprendimento da mucosa
Dificuldades na fala
Dificuldades para comer
Dificuldades para deglutir
Dor oral
Drenagem purulenta
Edema
Estomatite
Exsudato semelhante a leite
coalhado
Exsudatos purulentos
Fissuras
Halitose
Hiperemia
Hiperplasia gengival
Lesões orais
Língua geográfica

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Língua lisa, atrófica
Língua saburrosa
Macroplasia
Manchas esponjosas
Manchas/placas brancas
Massas avermelhadas (p. ex.,
hemangiomas)
Massas azuladas (p. ex.,
hemangiomas)
Nódulos
Paladar diminuído
Palidez da mucosa
Palidez gengival
Pápulas
Presença de patógenos
Queilite
Relato de gosto ruim na boca
Retração gengival
Sangramento
Úlceras orais
Vesículas
Xerostomia

Fatores relacionados
n
n
n
n
n

Barreiras ao autocuidado oral
Barreiras ao cuidado profissional
Comprometimento imunológico
Conhecimento deficiente sobre
higiene oral adequada
Depressão
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n
n
n
n

Desidratação
Desnutrição
Diminuição da salivação
Efeitos colaterais relacionados ao
tratamento (p. ex., quimioterapia,
medicamentos, radioterapia)

n
n
n
n
n

Estresse
Fatores mecânicos (p. ex.,
dentaduras mal ajustadas,
aparelhos de correção dental,
tubos [endotraqueal/nasogástrico],
cirurgia na cavidade oral)
Fenda labial
Fenda palatina
Higiene oral ineficaz
Imunossupressão
Infecção

n

n
n
n
n
n
n

Irritantes químicos (p. ex., álcool,
tabaco, alimentos ácidos, drogas,
uso regular de inalantes ou outros
agentes nocivos)
Jejum oral por mais de 24 horas
Níveis hormonais diminuídos
(mulheres)
Perda de estruturas de apoio
Plaquetas diminuídas
Respiração pela boca
Trauma
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Risco de olho seco (00219)
(2010, LOE 2.1)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Risco de desconforto ocular ou dano à córnea e à conjuntiva devido à
quantidade reduzida ou à qualidade das lágrimas para hidratar o olho.

Fatores de risco
n
n
n

n

n
n

Dano à superfície ocular
Deficiência de vitamina A
Doenças autoimunes (artrite
reumatoide, diabetes melito, doença
da tireoide, gota, osteoporose, etc.)
Efeitos secundários de tratamento
(p.ex., medicamentos, como
inibidores da enzima conversora
da angiotensina, anti-histamínicos,
diuréticos, esteroides,
antidepressivos, tranquilizantes,
analgésicos, sedativos, agentes
bloqueadores neuromusculares;
operações cirúrgicas)
Envelhecimento
Estilo de vida (p.ex., ser fumante,
uso de cafeína, leitura prolongada)

n

n
n
n
n

n
n
n

Fatores ambientais (ar
condicionado, vento excessivo,
exposição à luz solar, poluição do ar,
baixa umidade)
História de alergias
Hormônios
Lentes de contato
Lesões neurológicas com
perda sensorial reflexa motora
(lagoftalmia, falta de reflexo
espontâneo de piscar devido à
consciência reduzida ou a outras
condições médicas)
Local onde mora
Sexo feminino
Terapia com ventilação mecânica
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Risco de quedas (00155)
(2000)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Risco de suscetibilidade aumentada para quedas que podem causar dano
físico.

Fatores de risco
Ambientais
n
n
n

Ambiente com móveis e objetos em
excesso
Ausência de material antiderrapante
na banheira
Ausência de material antiderrapante
no box do chuveiro

n
n
n
n
n

Condições climáticas (p. ex., pisos
molhados, gelo)
Imobilização
Pouca iluminação
Quarto não familiar
Tapetes espalhados pelo chão

Cognitivos
n

Estado mental diminuído

Em adultos
n
n
n

História de quedas
Idade acima de 65 anos
Morar sozinho

n
n
n

Prótese de membro inferior
Uso de cadeira de rodas
Uso de dispositivos auxiliares (p.
ex., andador, bengala)

n
n
n
n

Cama localizada perto de janela
Falta de supervisão dos pais
Gênero masculino quando menor de
1 ano de idade
Menor de 2 anos de idade

n
n
n

Déficits proprioceptivos
Diarreia
Dificuldade na marcha

n
n
n
n

Ausência de equipamento de
contenção em automóvel
Ausência de portão em escadarias
Ausência de proteção em janelas
Bebê deixado sem vigilância em
superfície elevada (p. ex., cama,
cômoda)

Fisiológicos
n
n
n

Anemias
Artrite
Condições pós-operatórias

Classe 2: Lesão física

505

Domínio 11

Em crianças

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Dificuldades auditivas
Dificuldades visuais
Doença vascular
Equilíbrio prejudicado
Falta de sono
Força diminuída nas extremidades
inferiores
Hipotensão ortostática
Incontinência
Mobilidade física prejudicada

n
n
n
n
n
n
n
n

Mudanças na taxa de açúcar após as
refeições
Neoplasias (p. ex., fadiga/
mobilidade limitada)
Neuropatia
Presença de doença aguda
Problemas nos pés
Urgência urinária
Vertigem ao estender o pescoço
Vertigem ao virar o pescoço

Medicamentos
n
n
n
n
n

Agentes ansiolíticos
Agentes anti-hipertensivos
Antidepressivos tricíclicos
Diuréticos
Hipnóticos
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n
n
n
n

Inibidores da ECA (enzima
conversora da angiotensina)
Narcóticos/opiáceos
Tranquilizantes
Uso de álcool

Recuperação cirúrgica retardada (00100)
(1998, 2006, LOE 2.1)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Extensão do número de dias de pós-operatório necessários para iniciar e
desempenhar atividades que mantêm a vida, a saúde e o bem-estar.

Características definidoras
n
n
n

n

Adia o retorno às atividades de
trabalho/emprego
Dificuldade para movimentar-se
Evidências de interrupção na
cicatrização da área cirúrgica
(p. ex., vermelha, endurecida,
imobilizada, drenada)
Fadiga

n
n

Percepção de que é necessário mais
tempo para a recuperação
Perda do apetite com náusea
Perda do apetite sem náusea
Precisa de ajuda para completar o
autocuidado
Relato de desconforto
Relato de dor

n
n
n

Obesidade
Procedimento cirúrgico extenso
Procedimento cirúrgico prolongado

n
n
n
n

Fatores relacionados
n
n
n

Dor
Expectativas pré-operatórias
Infecção pós-operatória no local da
cirurgia
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Risco de sangramento (00206)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Risco de redução no volume de sangue capaz de comprometer a saúde.

Fatores de risco
n
n
n
n
n
n

n

Aneurisma
Circuncisão
Coagulopatia intravascular
disseminada
Coagulopatias inerentes (p. ex.,
trombocitopenia)
Complicações pós-parto (p. ex.,
atonia uterina, placenta retida)
Complicações relativas à gravidez
(p. ex., placenta prévia, gravidez
molar, descolamento da placenta)
Conhecimento deficiente

n

n

n
n
n

Distúrbios gastrintestinais (p. ex.,
doença ulcerativa gástrica, pólipos,
varizes)
Efeitos secundários relacionados
ao tratamento (p. ex., cirurgia,
medicamentos, administração de
derivados do sangue com deficiência
de plaquetas, quimioterapia)
Função hepática prejudicada (p. ex.,
cirrose, hepatite)
História de quedas
Trauma
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Risco de síndrome da morte súbita do lactente (00156)
(2002, LOE 3.3)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Risco de morte súbita de um lactente com menos de um ano de idade.

Fatores de risco
Modificáveis
n
n
n
n
n

Atraso nos cuidados do pré-natal
Colchão muito macio (itens soltos
no ambiente de dormir)
Excesso de roupas no bebê
Exposição do bebê a fumaça do
cigarro no período pós-natal
Exposição do bebê a fumaça do
cigarro no período pré-natal

n
n
n
n

Falta de cuidados no pré-natal
Lactentes colocados para dormir de
bruços
Lactentes colocados para dormir de
lado
Superaquecimento do bebê

Não modificáveis
n
n

Etnia (p. ex., mãe de descendência
africana ou indígena)
Idade do bebê entre 2 e 4 meses

n

Sazonalidade das mortes por
síndrome da morte súbita do bebê
(outono e inverno)
Sexo masculino

n

Prematuridade

n

n
n

Baixo peso ao nascer
Mãe muito jovem
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Potencialmente modificáveis
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Risco de sufocação (00036)
(1980)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Risco de sufocação acidental (ar disponível para inalação inadequado).

Fatores de risco
Externos
n
n
n
n
n
n
n

Aquecimento de veículo em
garagem fechada
Brincadeiras com sacos plásticos
Chupeta pendurada no pescoço da
criança
Comer grandes quantidades de
comida
Crianças deixadas na água sem
vigilância
Descarte de refrigeradores sem a
retirada das portas
Fumar na cama

n

Inserção de pequenos objetos em
vias aéreas
Suporte de mamadeira colocado no
berço
Travesseiro colocado no berço
Uso de calefação à base de queima
de combustíveis, sem ventilação
adequada
Varal de roupas pendurado muito
baixo
Vazamentos de gás doméstico

n
n
n
n

Habilidades motoras diminuídas
Processo de doença
Processo lesivo
Sensação olfativa diminuída

n
n
n
n

n

Internos
n
n

Domínio 11

n
n

Conhecimento deficiente em relação
a situações de segurança
Conhecimento deficiente em relação
a situações precárias de segurança
Dificuldades cognitivas
Dificuldades emocionais
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Risco de trauma (00038)
(1980)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Risco de lesão tecidual acidental (p. ex., ferida, queimadura, fratura).

Fatores de risco
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
n

Acendimento retardado de
aparelhos a gás
Acesso a armas
Aparelhos elétricos com defeito
Banheira sem equipamento
antiderrapante
Banho em água muito quente (p.
ex., banho de crianças pequenas,
não supervisionado)
Brincadeiras com explosivos
Brinquedos inflamáveis
Cabos de panelas virados para fora
do fogão
Caixas de fusíveis sobrecarregadas
Camas altas
Combustíveis armazenados
inadequadamente (p. ex., fósforos,
trapos sujos de óleo)
Condições inseguras de estradas
Contato com frio intenso
Contato com máquinas de
movimento rápido
Contato com substâncias corrosivas
Corrimãos inadequados em
escadarias
Corrosivos armazenados de forma
inadequada (p. ex., hidróxido de
sódio)
Crianças brincando com objetos
perigosos
Crianças viajando no banco da
frente dos carros

n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n

Dirigir em velocidade excessiva
Dirigir enquanto intoxicado
Dirigir um veículo mecanicamente
inseguro
Dirigir veículos sem os acessórios
visuais necessários (óculos ou lentes
de contato)
Entrar em salas sem iluminação
Exposição a máquinas perigosas
Exposição excessiva a radiação
Facas armazenadas sem proteção
Falta de portão no alto de
escadarias
Falta de proteção de fontes de
calor
Fiação elétrica solta
Fios elétricos desgastados
Fumar na cama
Fumar próximo de oxigênio
Gordura derramada acumulada em
fogões
Grandes pontas de gelo pendentes
do teto
Janelas sem proteção de segurança
em casas com crianças pequenas
Mecanismos de chamada
inadequados para clientes
acamados
Não uso de cintos de segurança
Passagens obstruídas
Pisos escorregadios (p. ex.,
molhados ou muito encerados)
Classe 2: Lesão física
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Externos

n

n
n
n
n
n
n
n

Proximidade física em relação a
vias de veículos (p. ex., entradas de
garagem, ruas, trilhos de ferrovias)
Realizar experiências com produtos
químicos
Roupas infantis inflamáveis
Ruas sem segurança
Tapetes soltos
Tentativa de livrar-se de
imobilizadores
Tomadas elétricas defeituosas
Tomadas elétricas sobrecarregadas

n

Uso de avental de plástico ou roupas
soltas junto a fogo aceso
Uso de cadeiras instáveis
Uso de escadas instáveis
Uso de louças ou copos trincados
Uso inadequado de cintos de
segurança
Utilização inadequada de proteção
necessária para a cabeça
Vazamentos de gás potencialmente
inflamável
Vizinhança com alta criminalidade

n
n
n
n
n
n
n

Dificuldades de equilíbrio
Dificuldades emocionais
Economicamente desfavorecido
Fraqueza
História de trauma prévio
Redução das sensações
Visão insatisfatória

n
n
n
n
n
n
n

Internos
n
n
n
n
n

Conhecimento deficiente em relação
a precauções de segurança
Conhecimento deficiente em relação
a procedimentos de segurança
Coordenação muscular reduzida
Coordenação por prova dedo-nariz
reduzida
Dificuldades cognitivas

Domínio 11
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Risco de trauma vascular (00213)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 2: Lesão física
Definição Risco de dano a veia e tecidos ao redor, relacionado à presença de cateter e/ou soluções infundidas.

Fatores de risco
n
n
n
n
n

Capacidade prejudicada para
visualizar o local da inserção
Duração do tempo de inserção
Fixação inadequada do cateter
Largura do cateter
Local da inserção

n

n
n

Natureza da solução (p. ex.,
concentração, irritante químico,
temperatura, pH)
Tipo do cateter
Velocidade de infusão

Referências
Adami N.P., Gutiérrez M.G.R., da Fonseca S.M., & de Almeida, E.P.M. (2005). Risk management of extravasation
of cytostatic drugs at the adult chemotherapy outpatient clinic of a university hospital. Journal of Clinical Nursing,
14(7), 876-882.
Arreguy-Sena, C. (2002). A trajetória de construção e validação dos diagnósticos de enfermagem: Trauma Vascular
e Risco para Trauma Vascular. [Tese] Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP.
Arreguy-Sena, C., & de Carvalho, E.C. (2003). Punção venosa periférica: Análise dos critérios adotados por uma
equipe de enfermagem para avaliar e remover um dispositivo endovenoso. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, 7, 351-360.
Phillips, L. (2005). Manual of IV Therapeutics (4th ed.). Philadelphia, PA: Davis.
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Automutilação (00151)
(2000)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 3: Violência
Definição Comportamento autolesivo deliberado, causando dano tissular, com a
intenção de provocar lesão não fatal para obter alívio de tensão.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n

Arranhões no corpo
Comprimir alguma parte do corpo
Cortar-se
Cortes no corpo
Cutucar feridas
Esfolar-se
Golpear-se

n
n
n
n
n

Inalação de substâncias prejudiciais
Ingestão de substâncias prejudiciais
Inserção de objeto(s) em orifícios do
corpo
Morder-se
Queimaduras autoinfligidas

Fatores relacionados
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Domínio 11

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Abuso de drogas
Abuso de drogas na família
Abuso sexual na infância
Adolescência
Autismo
Autoestima instável
Baixa autoestima
Cirurgia na infância
Comportamento de automutilação
de companheiros
Comportamento lábil (mudanças de
humor)
Comunicação pais/adolescente
insatisfatória
Criança espancada
Crise de identidade sexual
Despersonalização
Dissociação
Distúrbio na imagem corporal
Divórcio na família
Doença na infância
Encarceramento
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n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Enfrentamento ineficaz
Estado psicótico (p. ex., alucinações
de comando)
Falta de confidente na família
História de incapacidade para
enxergar consequências a longo
prazo
História de incapacidade para
planejar soluções
História de violência
autodirecionada
História familiar de comportamentos
autodestrutivos
Imagem corporal instável
Impulsividade
Incapacidade de expressar
verbalmente a tensão
Indivíduo com desenvolvimento
retardado
Isolamento dos colegas
Necessita rápida redução do estresse
Perfeccionismo

n

n
n
n
n

Relacionamentos interpessoais
perturbados
Relato de sentimentos negativos
(p. ex., depressão, rejeição,
autoaversão, ansiedade
relacionada à separação, culpa,
despersonalização)
Sente-se ameaçado com a perda de
relacionamentos significativos
Tensão crescente intolerável
Transtorno da personalidade
limítrofe
Transtorno de caráter

n
n
n
n
n

n

n

Transtorno emocional
Transtornos alimentares
Urgência irresistível de cortar-se
Urgência irresistível de
machucar-se
Uso de manipulação para obter
relacionamento de apoio com
outros
Vida em ambiente não tradicional
(p. ex., cuidado com o adotivo,
grupo ou instituição)
Violência entre figuras paterna/
materna
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n

Classe 3: Violência

517

Risco de automutilação (00139)
(1992, 2000)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 3: Violência
Definição Risco de comportamento autolesivo deliberado, causando dano tissular,
com a intenção de provocar lesão não fatal para obter alívio de tensão.

Fatores de risco
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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n
n
n
n
n

Abuso de drogas
Abuso de drogas na família
Abuso sexual na infância
Adolescência
Autismo
Autoestima instável
Baixa autoestima
Cirurgia na infância
Comportamento de automutilação
de companheiros
Criança espancada
Crise de identidade sexual
Despersonalização
Dissociação
Distúrbio na imagem corporal
Divórcio na família
Doença na infância
Encarceramento
Enfrentamento inadequado
Estado psicótico (p. ex., alucinações
de comando)
Experimenta crescente tensão que é
intolerável
História de incapacidade para
enxergar consequências a longo prazo
História de incapacidade para
planejar soluções
História de violência
autodirecionada
História familiar de comportamentos
autodestrutivos
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n

Impulsividade
Incapacidade de expressar
verbalmente a tensão
Indivíduos com o desenvolvimento
retardado
Isolamento dos colegas
Necessita rápida redução do estresse
Perda de controle sobre situações de
resolução de problemas
Perda de relações significativas
Perfeccionismo
Relacionamentos interpessoais
perturbados/caóticos
Sente-se ameaçado com a perda de
relacionamentos significativos
Sentimentos negativos (p. ex.,
depressão, rejeição, autoaversão,
ansiedade relacionada a separação,
culpa)
Transtornos alimentares
Transtornos de caráter
Transtornos da personalidade
borderline
Transtorno emocional
Uso de manipulação para obter
relacionamento de apoio com outros
Vida em ambiente não tradicional
(instituição de cuidado, grupo de
cuidados, lar adotivo)
Violência entre figuras paterna/
materna

Risco de suicídio (00150)
(2000)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 3: Violência
Definição Risco de lesão autoinfligida que ameaça a vida.

Fatores de risco
Comportamentais
n
n
n
n
n
n
n

Armazenar medicamentos
Comprar uma arma
Distribuir suas posses
Fazer um testamento
História de tentativa de suicídio
anterior
Impulsividade
Mudanças marcantes na atitude

n
n
n
n

Mudanças marcantes de
comportamento
Mudanças marcantes no
desempenho escolar
Mudar um testamento
Recuperação eufórica de uma
depressão profunda

Demográficos
n
n
n

Divórcio
Gênero masculino
Idade (p. ex., idoso, homens adultos
jovens, adolescentes)

n

Raça (p. ex., branco, índio norteamericano)
Viuvez

n

Dor crônica

n
n
n

História familiar de suicídio
Homossexualidade na juventude
Transtorno psiquiátrico

n

n
n

Doença física
Doença terminal

Psicológicos
n
n
n
n

Abuso de substância
Abuso infantil
Culpa
Doença psiquiátrica

Classe 3: Violência
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Físicos

Situacionais
n

n
n

Adolescente vivendo em ambiente
não tradicional (p.ex., centro
de detenção juvenil, prisão, lar
dividido)
Aposentado
Economicamente desfavorecido

n
n
n
n
n
n

Institucionalização
Morar só
Mudança de endereço
Perda de autonomia
Perda de independência
Presença de arma de fogo em casa

n
n
n
n
n

Problemas disciplinares
Ruptura na vida familiar
Sistemas de apoio insatisfatórios
Solidão
Suicídios em grupo

n

Verbalização de desejo de morrer

Sociais
n
n
n
n
n
n

Desamparo
Desesperança
Isolamento social
Perda de relacionamento importante
Pesar/luto
Problema legal

Verbais
n

Ameaças de matar-se

Domínio 11
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Risco de violência direcionada a outros (00138)
(1980, 1996)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 3: Violência
Definição Risco de apresentar comportamentos nos quais o indivíduo demonstra
que pode ser física, emocional e/ou sexualmente nocivo a outros.

n
n
n
n
n

n

n
n
n
n

n

n

Complicações perinatais
Complicações pré-natais
Comportamento suicida
Crueldade com animais
Danos cognitivos (p. ex., deficiências
de aprendizado, transtorno de
déficit de atenção, funcionamento
intelectual diminuído)
Dano neurológico (p. ex., EEG,
tomografia ou ressonância
magnética alteradas, achados
neurológicos positivos, trauma na
cabeça, ataques epilépticos)
Disponibilidade de arma(s)
História de abuso de substâncias
História de abuso na infância
História de ameaças de violência
(p. ex., ameaças verbais contra a
propriedade, ameaças verbais contra
a pessoa, ameaças sociais, rogo de
praga, bilhetes/cartas ameaçadoras,
gestos ameaçadores, ameaças
sexuais)
História de comportamento
antissocial violento (p. ex., roubo,
empréstimo insistente, solicitação
insistente de privilégios, interrupção
insistente de reuniões, recusa
em comer, recusa em tomar
medicamentos, ignorar instruções)
História de comportamento
incendiário

n

n
n

n

n
n
n

n

História de delitos com veículo
automotor (p. ex., violações de
tráfego frequentes, uso de um veículo
motorizado para aliviar a raiva)
História de testemunhar violência
na família
História de violência contra outros
(p. ex., bater, chutar, cuspir,
arranhar, jogar objetos, morder,
tentativa de estupro, estupro,
molestamento sexual, urinar/
evacuar em alguém)
História de violência indireta (p.
ex., rasgar roupas, arrancar objetos,
escrever em paredes, urinar no
chão, defecar no chão, bater o
pé, acessos de raiva, correr nos
corredores, gritar, atirar objetos,
quebrar uma janela, bater portas,
avanços sexuais)
Impulsividade
Intoxicação patológica
Linguagem corporal (p. ex., postura
rígida, fechamento de punhos e
maxilares, hiperatividade, caminhar
de um lado para outro, falta de ar,
posturas ameaçadoras)
Sintomatologia psicótica (p. ex.,
alucinações auditivas, visuais,
de comando; ilusões paranoicas;
processos de pensamentos vagos,
desconexos ou ilógicos)
Classe 3: Violência
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Fatores de risco

Risco de violência direcionada a si mesmo (00140)
(1994)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 3: Violência
Definição Risco de apresentar comportamentos nos quais o indivíduo demonstra
que pode ser física, emocional e/ou sexualmente nocivo a si mesmo.

Fatores de risco
n

n
n
n

n

n

Domínio 11

n
n
n
n
n
n

Cargo (executivo, administrador/
proprietário de negócio,
profissional liberal, trabalhador
semiespecializado)
Envolvimento em atos sexuais
autoeróticos
Estado civil (solteiro, viúvo,
divorciado)
Falta de recursos pessoais (p. ex.,
empreendimento insatisfatório,
discernimento insatisfatório, afeto
não disponível controlado de forma
insatisfatória)
Falta de recursos sociais (p. ex.,
harmonia insatisfatória, socialmente
isolado, família não reagente)
História de múltiplas tentativas de
suicídio
Idade acima de 45 anos
Idade entre 15 e 19 anos
Ideias suicidas
Orientação sexual (bissexual [ativo],
homossexual [inativo])
Passado familiar (p. ex., caótico ou
de conflito, história de suicídio)
Pistas comportamentais (p. ex.,
escrever bilhetes de amor tristes,
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n

n
n

n

n

n

n

dirigir mensagens enraivecidas
a uma pessoa significativa que
o rejeitou, dar objetos pessoais,
adquirir uma grande apólice de
seguro de vida)
Pistas verbais (p. ex., falar sobre
morte, “é melhor sem mim”; fazer
perguntas sobre dosagens letais de
substâncias)
Plano suicida
Problemas de saúde física (p. ex.,
hipocondria, doença crônica ou
terminal)
Problemas de saúde mental (p. ex.,
depressão grave, psicose, transtorno
da personalidade grave, alcoolismo
ou abuso de drogas)
Problemas emocionais (p. ex.,
desesperança, desespero, ansiedade
aumentada, pânico, raiva,
hostilidade)
Problemas no emprego (p. ex.,
desempregado, perda de emprego/
falência recentes)
Relacionamentos interpessoais
conflitantes

Contaminação (00181)
(2008, LOE 2.1)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 4: Riscos ambientais
Definição Exposição a contaminantes ambientais em doses suficientes para causar
efeitos adversos à saúde.

Características definidoras
n

As características definidoras
dependem do agente causador. Os
agentes causam uma variedade de

respostas orgânicas individuais, bem
como respostas sistêmicas.

Pesticidas1
n
n
n

Efeitos dermatológicos de exposição
a pesticidas
Efeitos gastrintestinais de exposição
a pesticidas
Efeitos neurológicos de exposição a
pesticidas

n
n

Efeitos pulmonares de exposição a
pesticidas
Efeitos renais de exposição a
pesticidas

n
n
n

Efeitos dermatológicos da exposição
a produtos químicos
Efeitos gastrintestinais da exposição
a produtos químicos
Efeitos imunológicos da exposição a
produtos químicos

n
n
n

Efeitos neurológicos da exposição a
produtos químicos
Efeitos pulmonares da exposição a
produtos químicos
Efeitos renais da exposição a
produtos químicos

Agentes biológicos3
n
n
n

Efeitos dermatológicos da exposição
a agentes biológicos
Efeitos gastrintestinais da exposição
a agentes biológicos
Efeitos neurológicos da exposição a
agentes biológicos

n
n

Efeitos pulmonares da exposição a
agentes biológicos
Efeitos renais da exposição a
agentes biológicos

Classe 4: Riscos ambientais
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Produtos químicos2

Poluição4
n

Efeitos neurológicos da exposição à
poluição

n

Efeitos pulmonares da exposição à
poluição

n

Efeitos hepáticos da exposição a
resíduos
Efeitos pulmonares da exposição a
resíduos

Resíduos5
n
n

Efeitos dermatológicos da exposição
a resíduos
Efeitos gastrintestinais da exposição
a resíduos

n

Radiação
n
n
n

Efeitos genéticos da exposição à
radiação
Efeitos imunológicos da exposição à
radiação
Efeitos neurológicos da exposição à
radiação

n
n

Efeitos oncológicos da exposição à
radiação
Exposição externa por contato direto
com material radiativo

Fatores relacionados
Externos
n

n

Domínio 11

n
n
n
n
n

n

Área geográfica (morar em
locais onde há níveis elevados de
contaminantes)
Brincadeiras em áreas externas
onde são usados contaminantes
ambientais
Contaminação química da água
Contaminação química de alimentos
Contato sem proteção com agentes
químicos (p. ex., arsênico)
Contato sem proteção com metais
pesados (p. ex., cromo, chumbo)
Economicamente desfavorecido
(aumenta o potencial para
múltiplas exposições, falta de
acesso a cuidados de saúde e dieta
insatisfatória)
Exposição a bioterrorismo
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n
n

n

n

n
n
n

Exposição a desastres (naturais ou
causados pelo homem)
Exposição a radiação (trabalho com
radiografia, emprego em indústrias
ou usinas nucleares, endereço
próximo a indústrias ou usinas
nucleares)
Exposição por ingestão de material
radiativo (p. ex., contaminação de
alimentos/água)
Falta de desintegração de contami
nantes quando dentro de ambientes
(a desintegração fica inibida sem
exposição ao sol e à chuva)
Falta de roupas de proteção
Gesso descascando na presença de
crianças pequenas
Práticas de higiene doméstica

n
n
n

n
n
n
n

Práticas de higiene pessoal
Presença de poluentes na atmosfera
Serviços municipais inadequados
(remoção do lixo, instalações para
tratamento de esgoto)
Tinta descascando na presença de
crianças pequenas
Tinta em áreas pouco ventiladas
Tinta sem proteção eficaz
Tipo de piso (superfícies
acarpetadas mantêm mais resíduos

n

n
n
n

contaminadores do que assoalhos
lisos)
Uso de contaminantes ambientais
em casa (p. ex., pesticidas, agentes
químicos, fumaça do cigarro)
Uso inadequado de roupas de
proteção
Verniz em áreas pouco ventiladas
Verniz sem proteção eficaz

Internos
n
n
n
n
n

Características de desenvolvimento
das crianças
Doenças preexistentes
Exposições anteriores
Exposições concomitantes
Fatores nutricionais (p. ex.,
obesidade, deficiências de vitaminas
e minerais)

n
n
n
n
n

Gênero feminino
Gravidez
Idade (crianças com menos de 5
anos, idosos)
Idade gestacional durante a
exposição
Tabagismo

Referências
Baker, J.E.L. (1992). Primary, secondary, and tertiary prevention in reducing pesticide related illness in farmers.
Journal of Community Health Nursing, 9(4), 245-253.
Berkowitz, G.S., Obel, J., Deych, E., Lapinski, R., Godbold, J., & Liu, Z. (2003). Exposure to indoor pesticides
during pregnancy in a multiethnic, urban cohort. Environmental Health Perspectives, 111(1), 79-84.
Brender, J., Suarez, L., Hendricks, K., Baetz, R.A., & Larsen, R. (2002). Parental occupation and neural tube
defect-affected pregnancies among Mexican Americans. Journal of Occupational and Environmental Medicine,
44(7), 650-656.

Center for Disease Control and Prevention (2004). Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Retrieved
from http://www.atsdr.cdc.gov.

Principais categorias de pesticidas: inseticidas, herbicidas, fungicidas, antimicrobianos, rodenticidas;
Principais pesticidas: organofosfatos, carbamatos, organoclorados, piretro, arsênico, glicofosfatos,
bipiridilos (paraquat), compostos clorofenóxis.
2
Principais agentes químicos: agentes à base de petróleo, agentes anticolinesterase tipo I: agem na
porção traqueobrônquica proximal do trato respiratório; agentes tipo II agem nos alvéolos; agentes
tipo III produzem efeitos sistêmicos.
3
Toxinas de organismos vivos (bactérias, vírus, fungos).
4
Principais locais: ar, água, solo; Principais agentes: asbesto, radônio, tabaco, metais pesados, chumbo,
ruídos, fumaça expelida por chaminés.
5
Categorias de dejetos: lixo, material de esgoto, dejetos industriais.
1
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Risco de contaminação (00180)
(2006, LOE 2.1)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 4: Riscos ambientais
Definição Risco de exposição a contaminantes ambientais em doses suficientes
para causar efeitos adversos à saúde.

Fatores de risco

n

n

n
n
n

n
n

n
n
n

n

Área geográfica (morar em
local onde há níveis elevados de
contaminantes)
Brincadeiras em áreas externas
onde são usados contaminantes
ambientais
Contaminação química da água
Contaminação química de alimentos
Contato sem proteção com
contaminantes químicos (p. ex.,
arsênico)
Contato sem proteção com metais
pesados (p. ex., cromo, chumbo)
Economicamente desfavorecido
(aumenta o potencial para
múltiplas exposições, falta de
acesso a cuidados de saúde e dieta
insatisfatória)
Exposição a bioterrorismo
Exposição a desastres (naturais ou
causados pelo homem)
Exposição a radiação (trabalho com
radiografia, emprego em indústrias
ou usinas nucleares, endereço
próximo a indústrias ou usinas
nucleares)
Falta de desintegração de
contaminantes quando dentro de

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

n

n
n
n

ambientes (a desintegração fica
inibida sem exposição ao sol e à
chuva)
Falta de roupas de proteção
Gesso descascando na presença de
crianças pequenas
Práticas de higiene doméstica
Práticas de higiene pessoal
Presença de poluentes na atmosfera
Serviços municipais inadequados
(p. ex., remoção do lixo, instalações
para tratamento de esgoto)
Tinta descascando na presença de
crianças pequenas
Tinta em áreas pouco ventiladas
Tintas sem proteção eficaz
Tipo de piso (superfícies
acarpetadas mantêm mais resíduos
contaminadores do que assoalhos
lisos)
Uso de contaminantes ambientais
em casa (p. ex., pesticidas, agentes
químicos, fumaça do cigarro)
Uso inadequado de roupas de
proteção
Verniz em áreas pouco ventiladas
Verniz sem proteção eficaz
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Externos

Internos
n
n
n
n
n

Características de desenvolvimento
das crianças
Doenças preexistentes
Exposições anteriores
Exposições concomitantes
Fatores nutricionais (p. ex.,
obesidade, deficiências de vitaminas
e minerais)

n
n
n
n
n

Gênero feminino
Gravidez
Idade (crianças com menos de 5
anos, idosos)
Idade gestacional durante a
exposição
Tabagismo
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Risco de envenenamento (00037)
(1980, 2006, LOE 2.1)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 4: Riscos ambientais
Definição Risco de exposição acidental ou ingestão de substâncias ou produtos
perigosos, em doses suficientes que podem comprometer a saúde.

Fatores de risco
Externos
n

n
n

Disponibilização de drogas ilícitas,
potencialmente contaminadas por
aditivos perigosos
Grandes quantidades de
medicamentos guardados em casa
Medicamentos guardados em
armários não trancados, acessíveis a
crianças

n

n
n

Medicamentos guardados em
armários não trancados, acessíveis a
pessoas confusas
Produtos perigosos colocados ao
alcance de crianças
Produtos perigosos colocados ao
alcance de pessoas confusas

Internos
n
n
n

Conhecimento deficiente sobre
medicamentos
Conhecimento deficiente sobre
prevenção de intoxicações
Dificuldades cognitivas

n
n
n
n

Dificuldades emocionais
Falta de precauções adequadas
Relata ambiente de trabalho sem
medidas de proteção adequadas
Visão diminuída
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Risco de resposta adversa a meio de contraste com iodo
(00218)
(2010, LOE 2.1)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 5: Processos defensivos
Definição Risco de resposta nociva ou não intencional, associada a uso de meio de
contraste com iodo, que pode ocorrer dentro de sete (7) dias após a injeção do meio
de contraste.

Fatores de risco

n
n
n
n
n

Ansiedade
Debilidade generalizada
Desidratação
Doença subjacente (p. ex., doença
cardíaca, doença pulmonar, discrasias
do sangue, doença endócrina, doença
renal, feocromocitoma, doença
autoimune)
Extremos de idade
História de alergias
História de efeito adverso anterior
com meio de contraste com iodo
Inconsciência
Propriedades físicas e químicas
dos meios de contraste (p. ex.,
concentração de iodo, viscosidade,

n

n

alta osmolalidade, toxicidade por
íons)
Uso concomitante de medicamentos
(p. ex., betabloqueadores,
interleucina-2, metformina,
medicamentos nefrotóxicos)
Veias fragilizadas (p. ex., tratamento
anterior ou presente com quimiote
rapia ou radioterapia no membro
a ser injetado, múltiplas tentativas
de obtenção de acesso intravenoso,
cateter intravenoso de demora
deixado no local por mais de 24
horas, dissecção anterior de nódulo
linfático axilar no membro a ser
injetado, locais distais de acesso
intravenoso: mão, pulso, pé, torno
zelo)
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Risco de resposta alérgica (00217)
(2010, LOE 2.1)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 5: Processos defensivos
Definição Risco de uma resposta ou reação imunológica exagerada a substâncias.

Fatores de risco
n
n
n
n

Alimentos (p. ex., amendoim, frutos
do mar, cogumelos)
Exposição repetida a substâncias do
ambiente
Medicamentos (p. ex., penicilinas)
Pelos/penas

n
n
n

Picada de insetos
Produtos químicos (p. ex.,
alvejantes, cosméticos)
Substâncias no ambiente (p. ex.,
mofo, pó, pólen)
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Resposta alérgica ao látex (00041)
(1998, 2006, LOE 2.1)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 5: Processos defensivos
Definição Reação de hipersensibilidade a produtos de borracha de látex natural.

Características definidoras
Características gastrintestinais
n

Dor abdominal

n

Náusea

n
n

Queixa progressiva de calor em todo
o corpo
Rubor

n
n
n
n
n
n

Lacrimejamento
Prurido facial
Prurido nasal
Prurido nos olhos
Prurido oral
Rinorreia

Características generalizadas
n
n
n

Desconforto generalizado
Edema generalizado
Inquietação

Características orofaciais
n
n
n
n
n
n

Congestão nasal
Edema de esclera
Edema de pálpebras
Eritema facial
Eritema nasal
Eritema nos olhos

n
n
n
n
n
n
n

Aperto no peito
Broncoespasmo
Dispneia
Edema de garganta
Edema de lábios
Edema de língua
Edema de úvula

n
n
n
n
n
n

Hipotensão
Parada cardíaca
Parada respiratória
Sibilos
Síncope
Urticária de contato, progredindo
para sintomas generalizados
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Reações com risco de morte que ocorrem em menos
de uma hora após exposição às proteínas do látex

Reações do tipo IV que ocorrem mais de uma
hora após exposição às proteínas do látex
n
n

Desconforto causado por reação,
como tiuranas, carbamatos
Eczema

n
n

Irritação
Vermelhidão

Fatores relacionados
n

Hipersensibilidade às proteínas da
borracha do látex natural

Referências
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Risco de resposta alérgica ao látex (00042)
(1998, 2006, LOE 2.1)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 5: Processos defensivos
Definição Risco de hipersensibilidade a produtos de borracha de látex natural.

Fatores de risco
n
n
n
n
n
n
n

Alergia a abacate
Alergia a banana
Alergia a castanhas
Alergia a kiwi
Alergia a frutas tropicais
Alergia à planta poinsettia*
História de alergias

n
n
n
n

História de asma
História de reações ao látex
Procedimentos cirúrgicos múltiplos,
especialmente, iniciados na infância
Profissões que sofrem exposição
diária ao látex
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*

N. de T.: Planta conhecida popularmente como “flor-de-São-João” ou “bico-de-papagaio”.
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Hipertermia (00007)
(1986)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 6: Termorregulação
Definição Temperatura corporal elevada acima dos parâmetros normais.

Características definidoras
n
n
n

Aumento na temperatura corporal
acima dos parâmetros normais
Convulsões
Crises convulsivas

n
n
n
n

Pele avermelhada
Pele quente ao toque
Taquicardia
Taquipneia

n
n
n
n
n

Doença
Exposição a ambiente quente
Medicamentos
Trauma
Vestimentas inadequadas

Fatores relacionados
n
n
n
n
n

Anestesia
Atividade vigorosa
Aumento da taxa metabólica
Desidratação
Diminuição da capacidade para
transpirar

Domínio 11
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Hipotermia (00006)
(1986, 1988)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 6: Termorregulação
Definição Temperatura corporal abaixo dos parâmetros normais.

Características definidoras
n
n
n
n
n

Cianose nos leitos ungueais
Hipertensão
Palidez
Pele fria
Piloereção

n
n
n
n

Preenchimento capilar lento
Taquicardia
Temperatura corporal abaixo dos
parâmetros normais
Tremor

Fatores relacionados
Consumo de álcool
Dano ao hipotálamo
Desnutrição
Diminuição da capacidade de tremer
Diminuição da taxa metabólica
Doença
Envelhecimento

n
n
n
n
n
n

Evaporação através da pele em
ambiente frio
Exposição a ambiente frio
Inatividade
Medicamentos
Trauma
Vestimentas inadequadas
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n
n
n
n
n
n
n
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Risco de desequilíbrio na temperatura corporal (00005)
(1986, 2000)
Domínio 11: Segurança/proteção
Classe 6: Termorregulação
Definição Risco de não conseguir manter a temperatura corporal dentro dos parâmetros normais.

Fatores de risco
n
n
n
n
n
n
n

Atividade vigorosa
Desidratação
Doença que afeta a regulação da
temperatura
Exposição a extremos de
temperatura ambiental
Extremos de idade
Extremos de peso
Inatividade

Domínio 11
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n
n
n
n
n
n

Medicamentos que causam
vasodilatação
Medicamentos que causam
vasoconstrição
Roupas inadequadas para a
temperatura ambiental
Sedação
Taxa metabólica alterada
Trauma que afeta a regulação da
temperatura

Termorregulação ineficaz (00008)
(1986)
Domínio 11: Segurança/Proteção
Classe 6: Termorregulação
Definição Flutuação da temperatura entre hipotermia e hipertermia.

Características definidoras
n
n
n
n

n
n
n

Aumento na temperatura corporal
acima dos parâmetros normais
Cianose nos leitos ungueais
Convulsões
Flutuação na temperatura corporal
acima e abaixo dos parâmetros
normais
Frequência respiratória aumentada
Hipertensão
Palidez moderada

n
n
n

Pele fria ao toque
Pele quente ao toque
Piloereção
Preenchimento capilar lento
Redução na temperatura corporal
abaixo dos parâmetros normais
Rubor
Taquicardia
Tremor brando

n
n

Flutuação na temperatura ambiental
Trauma

n
n
n
n
n

n
n

Doença
Extremos de idade

Domínio 11

Fatores relacionados
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Disposição para melhora do conforto (00183)
(2006, LOE 2.1)
Domínio 12: Conforto
Classe 1: Conforto físico
Classe 2: Conforto ambiental
Classe 3: Conforto social
Definição Padrão de sensação de conforto, alívio e transcendência nas dimensões
física, psicoespiritual, ambiental e/ou social que é suficiente para o bem-estar e pode
ser fortalecido.

Características definidoras
n
n

Expressa desejo de aumentar a
sensação de contentamento
Expressa desejo de aumentar o
conforto

n
n

Expressa desejo de aumentar o
relaxamento
Expressa desejo de intensificar a
resolução das queixas
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Conforto prejudicado (00214)
(2008, 2010, LOE 2.1)
Domínio 12: Conforto
Classe 1: Conforto físico
Classe 2: Conforto ambiental
Classe 3: Conforto social
Definição Falta percebida de sensação de conforto, alívio e transcendência nas
dimensões física, psicoespiritual, ambiental, cultural e social.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Ansiedade
Choro
Incapacidade de relaxar
Inquietação
Irritabilidade
Lamentação
Medo
Padrão de sono perturbado
Relato de falta de satisfação com a
situação

n
n
n
n
n
n
n
n

Relato de falta de sentir-se à
vontade com a situação
Relato de fome
Relato de prurido
Relato de sentir calor
Relato de sentir frio
Relato de sentir-se desconfortável
Relato de sintomas de angústia
Suspiros

Fatores relacionados
n
n

n

Estímulos ambientais nocivos
Efeitos secundários relacionados ao
tratamento (p. ex., medicamentos,
radiação)
Falta de controle do ambiente

n
n
n
n

Falta de privacidade
Falta de controle da situação
Recursos insuficientes (p. ex.,
financeiros, apoio social)
Sintomas relacionados à doença

Referências
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Dor aguda (00132)
(1996)
Domínio 12: Conforto
Classe 1: Conforto físico
Definição Experiência sensorial e emocional desagradável que surge de lesão tissular real ou potencial ou descrita em termos de tal lesão (Associação Internacional
para o Estudo da Dor); início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, com
término antecipado ou previsível e duração de menos de seis meses.

Características definidoras
n
n

n
n

n
n
n
n
n

Alterações na pressão sanguínea
Comportamento de distração (p.
ex., andar de um lado para outro,
procurar outras pessoas e/ou
atividades, atividades repetidas)
Comportamento de proteção
Comportamento expressivo (p. ex.,
agitação, gemido, choro, vigilância,
irritabilidade, suspiro)
Diaforese
Dilatação pupilar
Distúrbio no padrão de sono
Evidência observada de dor
Expressão facial (p. ex., olhos
sem brilho, aparência abatida,

Fatores relacionados
n

Agentes lesivos (p. ex., biológicos,
químicos, físicos, psicológicos)
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n
n

n
n
n
n
n
n
n

movimento fixo ou disperso,
careta)
Foco em si próprio
Foco estreitado (p. ex., percepção
do tempo alterada, processos de
pensamento prejudicados, interação
reduzida com pessoas e o ambiente)
Gestos protetores
Mudanças na frequência cardíaca
Mudanças na frequência respiratória
Mudanças no apetite
Posição para evitar dor
Relato codificado (p. ex., uso da
escala da dor)
Relato verbal de dor

Dor crônica (00133)
(1986, 1996)
Domínio 12: Conforto
Classe 1: Conforto físico
Definição Experiência sensorial e emocional desagradável que surge de lesão tissular real ou potencial ou descrita em termos de tal lesão (Associação Internacional
para o Estudo da Dor); início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa, constante ou recorrente, sem um término antecipado ou previsível e com uma duração de
mais de seis meses.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n

n
n

Alteração da capacidade de
continuar atividades prévias
Anorexia
Atrofia do grupo muscular envolvido
Comportamento de proteção
Comportamento observado de
defesa
Depressão
Expressão facial (p. ex., olhos
sem brilho, aparência abatida,
movimento fixo ou disperso, careta)
Fadiga
Foco em si próprio

n
n
n
n
n
n
n
n

Interação reduzida com as pessoas
Inquietação
Irritabilidade
Medo de nova lesão
Mudanças no padrão de sono
Relato codificado (p. ex., escala de
dor)
Relato verbal de dor
Respostas mediadas pelo
sistema nervoso simpático
(p. ex., temperatura, frio,
mudanças na posição do corpo,
hipersensibilidade)

Fatores relacionados
Incapacidade física crônica

n

Incapacidade psicossocial crônica
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Náusea (00134)
(1998, 2002, 2010, LOE 2.1)
Domínio 12: Conforto
Classe 1: Conforto físico
Definição Um fenômeno subjetivo de uma sensação desagradável, na parte de trás
da garganta e no estômago, que pode ou não resultar em vômito.

Características definidoras
n
n
n

Aversão à comida
Deglutição aumentada
Relato de gosto amargo na boca

n
n
n

Relato de náusea
Salivação aumentada
Sensação de vontade de vomitar

n
n
n
n

Labirintite
Meningite
Pressão intracraniana aumentada
Toxinas (p. ex., peptídeos
produzidos por tumores, metabólitos
anormais devido ao câncer)
Tumores intra-abdominais
Tumores localizados (p. ex., neuroma
do acústico, tumores cerebrais
primários ou secundários, metástases
ósseas na base do crânio)

Fatores relacionados
Biofísicos
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Cinetose
Distensão da cápsula do fígado
Distensão da cápsula esplênica
Distensão gástrica
Distúrbios bioquímicos (p. ex.,
uremia, cetoacidose diabética)
Doença de Menière
Doença esofágica
Doença pancreática
Dor
Gravidez
Irritação gástrica

n
n

Referentes ao tratamento
Domínio 12

n
n

Distensão gástrica
Irritação gástrica

n

Medicamentos

n
n
n

Medo
Odores nocivos
Sabor nocivo

Situacionais
n
n
n
n

Ansiedade
Dor
Estímulo visual desagradável
Fatores psicológicos
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Isolamento social (00053)
(1982)
Domínio 12: Conforto
Classe 3: Conforto social
Definição Solidão experimentada pelo indivíduo e percebida como imposta por
outros e como um estado negativo ou ameaçador.

Características definidoras
Objetivas
n
n
n
n
n
n
n
n

Ações repetitivas
Ações sem sentido
Afeto embotado
Afeto triste
Apresenta comportamento não aceito
pelo grupo cultural dominante
Ausência de pessoas significativas
Comportamentos inapropriados para
o estágio de desenvolvimento
Doença

n
n
n
n
n
n
n
n

Evidência de deficiência (p. ex.,
física, mental)
Não comunicativo
Preocupação com os próprios
pensamentos
Procura ficar sozinho
Projeta hostilidade
Retraído
Sem contato visual
Vive em uma subcultura

Subjetivas
n
n
n
n

Experimenta sentimentos de
diferenças com relação aos outros
Incapacidade de atender às
expectativas de outros
Insegurança em público
Interesses inapropriados para idade/
estágio de desenvolvimento

n
n
n
n

Relato de inadequação de finalidade
na vida
Relato de sentimentos de rejeição
Relato de sentimentos de solidão
imposta por outros
Relato de valores inaceitáveis para o
grupo cultural dominante
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Fatores relacionados
n
n
n
n
n

Alterações na aparência física
Alterações no estado mental
Bem-estar alterado
Comportamento social inaceitável
Fatores que contribuem para a
ausência de relacionamentos
pessoais satisfatórios (p. ex.,
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n

n
n
n

demora em realizar tarefas de
desenvolvimento)
Incapacidade de engajar-se
em relacionamentos pessoais
satisfatórios
Interesses imaturos
Recursos pessoais inadequados
Valores sociais inaceitáveis
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Risco de crescimento desproporcional (00113)
(1998)
Domínio 13: Crescimento/desenvolvimento
Classe 1: Crescimento
Definição Risco de crescimento acima do 97o percentil ou abaixo do 3o percentil
para a idade, cruzando duas faixas percentis.

Fatores de risco
Ambientais
n
n
n

Desastres naturais
Economicamente desfavorecido
Envenenamento por chumbo

n
n
n

Privação
Teratogênese
Violência

n

Grave incapacidade de
aprendizagem

n
n
n
n
n

Comportamentos alimentares
mal-adaptados do cuidador
Desnutrição
Doença crônica
Infecção
Prematuridade

n
n
n

Gestação múltipla
Infecção materna
Nutrição materna inadequada

Cuidador
n
n
n

Abuso
Dificuldades de aprendizagem
(deficiência mental)
Doença mental

Individuais
n
n
n
n

Abuso de substâncias
Anorexia
Apetite insaciável
Comportamentos alimentares
mal-adaptados

n
n
n
n

Abuso de substância
Distúrbios congênitos
Distúrbios genéticos
Exposição teratogênica
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Pré-natais
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Atraso no crescimento e no desenvolvimento* (00111)
(1986)
Domínio 13: Crescimento/desenvolvimento
Classe 1: Crescimento
Classe 2: Desenvolvimento
Definição Desvios em relação aos padrões do grupo etário.

Características definidoras
n
n
n
n
n

Afeto embotado
Atraso em desempenhar habilidades
típicas do grupo etário
Crescimento físico alterado
Desatenção
Dificuldade em desempenhar
habilidades típicas do grupo etário

n

Incapacidade de desempenhar
atividades de autocontrole
apropriadas à idade
Incapacidade de realizar atividades
de autocuidado apropriadas à idade
Tempo de reação diminuído

n
n
n
n
n

Dependência prescrita
Indiferença
Múltiplos cuidadores
Responsividade inconsistente
Separação de pessoas significativas

n

n

Fatores relacionados
n
n
n
n

Consequências de incapacidade
física
Cuidado inadequado
Deficiências ambientais
Deficiências de estimulação

Domínio 13

*Este diagnóstico será retirado da Taxonomia da NANDA-I na edição de 2015-2017, a não ser que
seja feita mais investigação para separar os focos do diagnóstico de (1) crescimento e (2) desenvolvimento em dois conceitos diagnósticos separados.
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Risco de atraso no desenvolvimento (00112)
(1998)
Domínio 13: Crescimento/desenvolvimento
Classe 2: Desenvolvimento
Definição Risco de atraso de 25% ou mais em uma ou mais áreas do comportamento social ou autorregulador, ou em habilidades cognitivas, de linguagem e motoras
grossas ou finas.

Fatores de risco
Ambientais
n

Economicamente desfavorecido

n

Violência

n
n

Doença mental
Grave incapacidade de
aprendizagem

n
n

n

Fracasso para desenvolver-se
Lesão cerebral (p. ex., hemorragia
no período pós-natal, síndrome do
bebê sacudido, abuso, acidente)
Nutrição inadequada
Otite média frequente
Prejuízo da audição
Prejuízo da visão
Prematuridade
Teste para detecção de substâncias
positivo
Transtornos do comportamento

n
n
n

Cuidado pré-natal insatisfatório
Cuidado pré-natal tardio
Distúrbios endócrinos

Do cuidador
n
n

Abuso
Dificuldade de aprendizagem

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

Abuso de substâncias
Convulsões
Criança adotada
Criança em instituição infantil
Dependente de tecnologia
Desastre natural
Distúrbios congênitos
Distúrbios genéticos
Doença crônica
Efeitos adversos relacionados ao
tratamento (p. ex., quimioterapia,
radioterapia, medicamentos)
Envenenamento por chumbo

n
n
n
n
n
n

Pré-natais
n
n
n

Abuso de substâncias
Analfabetismo
Cuidado pré-natal ausente
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Individuais

n
n
n
n

Distúrbios genéticos
Economicamente desfavorecido
Gravidez não desejada
Gravidez não planejada
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n
n
n
n

Idade materna inferior a 15 anos
Idade materna superior a 35 anos
Infecções
Nutrição inadequada

Diagnósticos de Enfermagem Retirados
da Taxonomia 2009-2014 da NANDA-I

Um diagnóstico retirado durante o ciclo 2009-2011 foi omitido, de forma inadvertida, da seção Diagnósticos Retirados, naquele livro. Está incluído aqui para permitir
que as pessoas o revisem, de forma crítica, e determinem se deve retornar à Taxonomia após uma revisão. A falta de fatores relacionados foi a razão principal de sua
remoção da Taxonomia.

Comportamentos de busca da saúde (00084) – Retirado
2009-2011
(1988)
Domínio 1: Promoção da saúde
Classe 2: Controle da saúde
Definição Busca ativa (por pessoa com a saúde estável) de formas de alterar os hábitos pessoais de saúde e/ou o ambiente para passar para um nível superior de saúde.

Características definidoras
n
n
n

Desejo expresso de buscar um nível
mais alto de bem-estar
Estado de falta de familiaridade com
recursos comunitários de bem-estar
Falta demonstrada de
conhecimentos de comportamentos
de promoção da saúde

n

n

Falta de familiaridade observada
com recursos comunitários de
bem-estar
Preocupação expressa sobre
condições ambientais atuais sobre o
estado de saúde

Fatores relacionados
n

A serem criados

Definições e classificação – 2012-2014
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Somente um diagnóstico está sendo retirado da Taxonomia da NANDA-I nesta edição
de 2012-2014. Observou-se na edição de 2009-2011 que esse diagnóstico seria retirado, a não ser que muito trabalho fosse feito para elevá-lo a um nível de evidências
(LOE) de 2.1 ou além. Especificando, tal diagnóstico requer uma divisão das áreas
de foco que dele fazem parte, criando-se diagnósticos separados (p.ex., Déficit de
Percepção Sensorial Visual, Déficit de Percepção Sensorial Auditiva, etc.). Infelizmente, não foram realizados trabalhos com esse diagnóstico; assim, ele foi retirado.
O Diagnosis Development Committee (DDC) gostaria muito de, no futuro, revisar criticamente novos diagnósticos relacionados a essas áreas de foco. Assim, encoraja os
enfermeiros a trabalharem nesses conceitos, enviando-os para apreciação, por meio
do processo de submissão do DDC.

Percepção sensorial perturbada (Especificar: visual, auditiva, cinestésica, gustativa, tátil, olfativa) (00122) – Retirado
2012-2014
(1978, 1980, 1998)
Domínio 5: Percepção/cognição
Classe 3: Sensação/percepção
Definição Mudança na quantidade ou no padrão dos estímulos que estão sendo recebidos, acompanhada por resposta diminuída, exagerada, distorcida ou prejudicada
a tais estímulos.

Características definidoras
n
n
n
n
n
n
n

Agitação
Alucinações
Comunicação prejudicada
Concentração insatisfatória
Desorientação
Distorções sensoriais
Irritabilidade

n
n
n
n

Mudança na acuidade sensorial
Mudança na capacidade de
resolução de problemas
Mudança na resposta usual aos
estímulos
Mudança no padrão de
comportamento

Fatores relacionados
n
n
n
n

Desequilíbrio bioquímico
Desequilíbrio eletrolítico
Estímulos ambientais excessivos
Estímulos ambientais insuficientes
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n
n
n
n

Estresse psicológico
Integração sensorial alterada
Recepção sensorial alterada
Transmissão sensorial alterada

O quadro a seguir traz uma lista de todos os diagnósticos retirados da Taxonomia
da NANDA-I, desde 2009, bem como a justificativa para a retirada. Assim como
com o diagnóstico retirado nesta edição, há a expectativa de que os enfermeiros
avaliem a adequação desses diagnósticos e, ao achar apropriado, desenvolvam mais
esses conceitos, submetendo-os à apreciação, uma vez mais, pela NANDA-I, para que
possam voltar à Taxonomia atualizados, no futuro. Os diagnósticos completos que
foram retirados da Taxonomia, na edição anterior (2009-2011) podem ser encontrados nesse texto (Diagnósticos de enfermagem retirados da Taxonomia da NANDA-I,
2009-2011).
Ano da retirada Diagnóstico
2009-2011

Comportamentos de
Busca da Saúde

Incontinência
Urinária Total
		
2009-2011

Justificativa
Falta de fatores relacionados e necessidade de atualização de
modo a refletir o nível atual de conhecimento científico
Conceito precisava ser diferenciado de outros diagnósticos de
incontinência, além de precisar ser atualizado de modo a refletir
o nível atual de conhecimento científico

Síndrome do Trauma de Compartilhava a mesma definição do diagnóstico Síndrome do
Estupro: reação composta Trauma de Estupro: reação silenciosa; carecia de fatores
		
relacionados
2009-2011

Síndrome do Trauma de Compartilhava a mesma definição do diagnóstico Síndrome do
Estupro: reação silenciosa Trauma de Estupro: reação composta; carecia de fatores
		
relacionados
2009-2011

2009-2011

Controle Eficaz do
Regime Terapêutico

Falta de fatores relacionados e necessidade de atualização de
modo a refletir o nível atual de conhecimento científico

2009-2011

Controle Comunitário
Ineficaz do Regime
Terapêutico

Falta de fatores relacionados e necessidade de atualização de
modo a refletir o nível atual de conhecimento científico

2009-2011

Processos do
Falta de fatores relacionados e necessidade de atualização de
Pensamento Perturbados modo a refletir o nível atual de conhecimento científico

2012-2014

Percepção Sensorial
Perturbada (Especificar:
visual, auditiva,
cinestésica, gustativa,
tátil, olfativa)

Áreas focalizadas no diagnóstico devem estar separadas em
conceitos individuais (p.ex., Déficit de Percepção Sensorial Visual,
Déficit de Percepção Sensorial Auditiva, etc.), com as
características definidoras e os fatores relacionados específicos
para cada um dos focos, identificados com clareza

Finalmente, um dos diagnósticos reais é candidato à remoção da Taxonomia,
durante o ciclo seguinte, caso não seja realizado um trabalho para separar os focos
do diagnóstico, contidos no conceito. O diagnóstico Atraso no Crescimento e no Desenvolvimento (00111) inclui dois focos diagnósticos, crescimento e desenvolvimento. É importante separá-los em dois diagnósticos distintos para diminuir a confusão
e melhorar a precisão do diagnóstico.
Além disso, será retirado da taxonomia um dos diagnósticos de síndrome, no
próximo ciclo, se não for realizado algum trabalho que o alinhe à nova definição de
diagnósticos de síndrome. Essa definição requer que dois ou mais diagnósticos de
enfermagem sejam usados como características definidoras. Esse diagnóstico é Síndrome da Interpretação Ambiental Prejudicada (00127).
Definições e classificação – 2012-2014
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Reunião do Think Tank (Órgão de Reflexão)
da NANDA-I
Em outubro de 2009, o Conselho Diretor da NANDA International reuniu-se para
um encontro do órgão de reflexão, durante dois dias, em Chicago. Esse encontro
incluiu diálogos presenciais, teleconferência/videoconferência e respostas a levantamentos de pesquisadores e educadores renomados, bem como administradores e
especialistas em informática, que trabalham com a terminologia da NANDA-I em 24
países diferentes. Especialistas do Brasil, Japão, Nigéria, Noruega, Peru, Suíça, Reino
Unido e Estados Unidos participaram de reuniões presenciais e por teleconferência/
videoconferência. Além disso, as respostas de 86 pessoas a um levantamento distribuído antes do encontro foram recebidas. Essas representavam mais de 16 países,
incluindo 44 membros e 42 não membros. A finalidade do Think Tank foi tratar de
diversos assuntos que ocupavam o Diagnosis Development Committee (DDC), inclusive a adequação de diagnósticos fisiológicos a uma taxonomia de diagnósticos de
enfermagem, problemas com traduções e a forma de abordar diagnósticos que poderiam não ser apropriados, de forma global, devido a diferenças no alcance da prática
da enfermagem no mundo.
Foram citados, com frequência, comentários sobre o valor da NANDA-I nas
respostas aos levantamentos e nas entrevistas. Esse valor incluía: que a NANDA-I
oferece uma linguagem padronizada, baseada em evidências, que ajuda a definir
e descrever o foco da profissão de enfermeiro; que a NANDA possibilita a informatização do juízo de enfermagem de forma consistente; que permite a pesquisa de
conceitos importantes à prática da enfermagem, e que uma linguagem padronizada
e bem definida facilita a colaboração intradisciplinar e interdisciplinar. A importância das ligações com resultados e intervenções de enfermagem definidos e baseados
em evidências foi também mencionada repetidas vezes (predominantemente, em
referência à Classificação dos Resultados de Enfermagem e à Classificação das Intervenções de Enfermagem).
As declarações a seguir tiveram aprovação unânime na reunião do Think Tank.

Assuntos referentes ao DDC
Ficou decidido que, sempre que fosse aceito o envio para apreciação de um diagnóstico real, o DDC determinaria se um diagnóstico de risco e/ou um de promoção da
saúde seria também considerado. Também, foi decidida uma mudança no formulário
de envio para análise, que auxiliasse a pessoa que enviou o diagnóstico a refletir
sobre essa possibilidade e a fornecer os fatores de risco para um diagnóstico de risco
e as características definidoras para um diagnóstico de promoção da saúde, já no
primeiro envio de um diagnóstico real para análise. Quem envia diagnósticos para
apreciação remete, algumas vezes, uma “carta de intenção” ao DDC, ao considerar
o desenvolvimento de novos diagnósticos. Assim, o DDC irá desenvolver orientações
com as informações mais úteis para que o comitê possa determinar a adequação ou
não de um diagnóstico candidato, dando assim suporte a quem envia em termos
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de desenvolver ou não esse novo diagnóstico. Essas informações estarão no site da
NANDA-I, na internet, e no formulário de envio.
Há diagnósticos de enfermagem em níveis diferentes de granularidade; identificou-se a existência de situações em que diagnósticos mais amplos possam ser mais
apropriados. A decisão quanto à granularidade será tomada em termos do nível de
especificidade capaz de oferecer uma melhor direção clínica para a intervenção.
A NANDA-I não pretende renomear diagnósticos médicos para explicar juízos de
enfermagem. Havia um forte pressentimento de que diagnósticos médicos nem sempre captavam respostas humanas holísticas, possibilitando que termos alternativos
fossem necessários para dar um sentido conceitual, quando o diagnóstico médico
não captasse a resposta completa. Talvez seja adequado interpretar os diagnósticos
médicos em um contexto de enfermagem, utilizando-se os mesmos termos dos colegas médicos, mas com um foco diferente, que capte os fenômenos que preocupam a
prática da enfermagem. Um exemplo de um desses diagnósticos, que pode precisar
de mudança em consequência dessa discussão, é Capacidade Adaptativa Intracraniana Diminuída. Acredita-se que venha a ocorrer um aumento da clareza da comunicação interdepartamental. Da mesma maneira, a discussão e o trabalho que decorreram dessa reunião levarão a uma revisão de muitos diagnósticos em uso, como Risco
de Disfunção Neurovascular Periférica.
Quando uma condição for um evento capaz de ser revertido ou amenizado, é
adequado que o evento em si seja um diagnóstico de enfermagem. Quando tudo a ser
feito se resume a lidar com as sequelas do evento, é caso de intervenção, embora não
haja necessidade de um diagnóstico de enfermagem. Por exemplo, um enfermeiro
não consegue reverter ou amenizar uma queda, mas pode prevenir sua ocorrência.
Assim, A NANDA-I não aceita um diagnóstico real de Queda; mais apropriada é a
inclusão do diagnóstico de risco, Risco de Quedas.

Globalização da taxonomia
Há diversas necessidades relacionadas à linguagem conceitual da enfermagem, entre
os enfermeiros, com base na geografia, na atmosfera econômica, no local de prática,
na cultura, na especialidade, etc. Existem também necessidades variadas singulares
às habilidades, a competência e ao alcance da prática e dos padrões de prática dos
enfermeiros, no local em que atuam. Sendo uma organização internacional, valorizamos essa diversidade e temos certeza da necessidade de ampliar nossa taxonomia de
modo a receber conceitos de enfermagem que atendam à demanda de enfermeiros,
no mundo todo, de uma terminologia apropriada à sua prática.
Nem todo o diagnóstico de enfermagem na Taxonomia da NANDA-I é adequado a
todos os enfermeiros que atuam – e nunca foi assim. Os diagnósticos de enfermagem
não abarcam a totalidade do trabalho dos enfermeiros. Trata-se de um trabalho muito diversificado, e os diagnósticos representam muitos juízos clínicos feitos por esses
profissionais.
Alguns diagnósticos são específicos das especialidades, não sendo, necessariamente, utilizados por todos os enfermeiros na prática clínica. Há diagnósticos na Taxonomia
que podem se localizar fora do alcance ou dos padrões de prática da enfermagem que re-
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gulamentam determinada área geográfica em que atua o enfermeiro. Nesses casos, tais
diagnósticos não seriam apropriados à prática, não devendo ser usados, quando fora
da abrangência ou dos padrões de prática de uma região geográfica. É adequado,
porém, que eles continuem na Taxonomia, uma vez que ela representa julgamentos
clínicos feitos por enfermeiros no mundo inteiro, não incluindo apenas julgamentos
feitos numa região ou país, em particular. Todos os enfermeiros devem conhecer os
padrões e o alcance da prática, e trabalhar em conformidade com eles, onde quer
que tenham licença para exercer sua função. Também é importante, no entanto, que
todos os enfermeiros conheçam as áreas de prática da enfermagem existentes em
todo o mundo, pois esse conhecimento informa as discussões, sendo capaz de, com
o tempo, servir de apoio à ampliação da prática da enfermagem em todos os países.

Tópicos para discussão e pesquisa futuras
Ficou determinada a necessidade de definir “resposta humana” em auxílio aos enfermeiros e ao DDC, confirmando que o envio de um novo diagnóstico para apreciação
deve atender à definição de um diagnóstico de enfermagem. A relação entre etiologia e intervenção foi, também, identificada como algo a exigir explicação melhor e
ênfase.
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Declarações de posição da NANDA-I
De tempos em tempos, a Mesa Diretora da NANDA-I apresenta declarações de posição por solicitação de membros ou usuários da Taxonomia da NANDA-I. Há, atualmente, duas declarações de posição (atualizadas em outubro de 2010, pela Mesa
Diretora da NANDA-I): uma aborda o uso da Taxonomia da NANDA-I como uma
estrutura de coleta de dados; a outra aborda a estrutura do enunciado do diagnóstico de enfermagem, quando parte de um plano de cuidado. A NANDA-I publica
essas declarações em uma tentativa de evitar que outros interpretem a atitude da
NANDA-I, em relação a assuntos importantes, e, também, para evitar entendimentos
ou interpretações erradas.

Declaração 1 de Posição da NANDA-I: o uso da Taxonomia II
como uma estrutura de coleta de dados
As coletas de dados de enfermagem proporcionam o ponto de partida para a determinação dos diagnósticos de enfermagem. É fundamental que seja usada na prática uma
estrutura de coleta de dados de enfermagem para a identificação dos problemas do
paciente,* dos riscos e dos resultados para o fortalecimento da saúde.
A NANDA-I não endossa um método ou instrumento único de coleta de dados.
O uso de uma estrutura de enfermagem, baseada em evidências, como o Instrumento
de coleta de dados segundo os Padrões Funcionais de Saúde de Gordon, deve orientar uma coleta de dados que dê apoio aos enfermeiros na determinação dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I.
Para uma determinação exata de diagnósticos de enfermagem, a melhor prática
é uma estrutura de investigação útil, baseada em evidências.

Declaração 2 de Posição da NANDA-I: a estrutura do enunciado do
diagnóstico de enfermagem, quando parte do plano de cuidado
A NANDA-I acredita que a estrutura de um diagnóstico de enfermagem, como um
enunciado que inclui o conceito diagnóstico e os fatores relacionados, conforme
mostrados por características definidoras, seja a melhor prática clínica, podendo ser
uma estratégia eficaz de ensino.
A acurácia do diagnóstico de enfermagem é validada, quando o enfermeiro consegue, com clareza, identificar e ligar às características definidoras, aos fatores relacionados e/ou aos fatores de risco, encontrados na coleta de dados do paciente.*
Ao mesmo tempo em que isso é reconhecido como a melhor prática, pode ser
que alguns sistemas de informação não ofereçam essa oportunidade. Lideranças de
enfermagem e especialistas em informática da enfermagem precisam trabalhar unidos para assegurar a existência de soluções, no comércio, que permitam ao enfermeiro validar diagnósticos acurados por meio da identificação clara do enunciado
do diagnóstico, de fatores relacionados e/ou de risco e características definidoras.
*A NANDA-I define paciente como “indivíduo, família, grupo ou comunidade”.
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8
O processo de desenvolvimento
de um diagnóstico de enfermagem
aprovado pela NANDA-I
Leann M. Scroggins

Este artigo quer auxiliar o desenvolvimento de um diagnóstico de enfermagem que
atenda aos critérios de inclusão para aceitação no sistema de classificação da NANDA-I. Recomenda-se que a pessoa que envia um diagnóstico para análise acompanhe
os passos a seguir para avançar no processo. Em caso de dúvida, contatar a Presidente do Diagnosis Development Committee (DDC) para assistência e orientação, por
meio da página da NANDA-I na internet (www.nanda.org).
Outro recurso que irá facilitar a conclusão do processo inclui o site da NANDA-I:
www.nanda.org/DiagnosisDevelopment/DiagnosisSubmission.aspx. A revisão das
informações a seguir dará uma boa base para iniciar essa importante tarefa.
Para aceitação, publicação e inclusão na Taxonomia II da NANDA-I, o diagnóstico enviado para apreciação precisa, no mínimo, ter conceito, definição, características definidoras ou fatores de risco, fatores relacionados (se for um diagnóstico real),
bibliografia de apoio a esses componentes do diagnóstico e exemplos de intervenções e resultados apropriados. A definição oficial de um diagnóstico de enfermagem
é “um julgamento clínico sobre as respostas/experiências de um indivíduo, família,
grupo ou comunidade a problemas de saúde/processos de vida reais ou potenciais.
Um diagnóstico de enfermagem constitui a base para a escolha de intervenções de
enfermagem para o alcance de resultados que são responsabilidade do enfermeiro”
(NANDA-I, Think Tank Meeting, 2009).
A NANDA-I utiliza uma estrutura multiaxial na criação de seus diagnósticos.
Para criar um diagnóstico, é essencial levar em consideração todos os sete eixos ( ver
Figura 1.1).

Eixo 1: O foco do diagnóstico
O foco do diagnóstico é o principal elemento, ou a parte fundamental e essencial,
a raiz, do conceito diagnóstico. Descreve a “resposta humana”, que é o centro do
diagnóstico.
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O foco do diagnóstico pode consistir em um ou mais substantivos. Quando
usado mais de um (p. ex., Intolerância à Atividade), cada um deles contribui com
um sentido único ao foco do diagnóstico, como se os dois constituíssem um único
substantivo. O significado da combinação é, no entanto, diferente dos substantivos
considerados separadamente. Com frequência, um adjetivo (p. ex., espiritual) pode
ser usado com um substantivo (p. ex., sofrimento) para denotar o foco do diagnóstico, no caso, Sofrimento Espiritual.
Em certos casos, o foco do diagnóstico e o conceito do diagnóstico são a mesma
coisa como, por exemplo, Náusea. Isso se dá quando o diagnóstico de enfermagem
é enunciado no nível clinicamente mais útil, e quando separar o foco do diagnóstico
não acrescenta um nível significativo de abstração.
Seguem exemplos de focos diagnósticos. Para uma lista completa, consultar o
Capítulo 1, Eixo 1. Exemplos de conceitos diagnósticos na Taxonomia II incluem:
n
n
n
n
n
n
n

Intolerância à Atividade
Desobstrução de Vias Aéreas
Pesar
Esperança
Memória
Dor
Paternidade ou Maternidade

Eixo 2: Sujeito do diagnóstico
O sujeito do diagnóstico é definido como a pessoa para quem é determinado o diagnóstico de enfermagem. Os valores no Eixo 2 são indivíduo, família, grupo e comunidade, representado a definição de “paciente” da NANDA-I.
n
n

n
n

Indivíduo: um ser humano único, distinto de outros, uma pessoa.
Família: duas ou mais pessoas com relações contínuas ou sustentadas, que
percebem obrigações recíprocas, percebem um sentido comum e partilham
determinadas obrigações em relação a outros; relacionados pelo sangue e/ou
opção.
Grupo: um número de pessoas que partilham características.
Comunidade: um grupo de pessoas, moradoras de um mesmo local, sob o
mesmo governo. Os exemplos incluem bairros e cidades.

Eixo 3: Julgamento
Um julgamento é um descritor ou modificador que limita ou especifica o sentido do
foco do diagnóstico. O foco do diagnóstico e o juízo ou julgamento do enfermeiro
em relação a ele formam o diagnóstico. O julgamento limita ou especifica o sentido
do foco do diagnóstico. Uma lista completa de descritores e modificadores pode ser
encontrada no Capítulo 1, Eixo 3.

572

Diagnósticos de enfermagem da NANDA

Alguns diagnósticos, dependendo do nível de especificidade, não necessitam
de modificador ou descritor. Exemplos desse tipo de diagnóstico incluem Náusea e
Fadiga.

Eixo 4: Localização
A localização descreve as partes/regiões do corpo e/ou as funções relacionadas – todos os tecidos, órgãos, locais ou estruturas anatômicas. Uma lista completa pode ser
encontrada no Capítulo 1, Eixo 4. A localização não pertence a todos os diagnósticos.

Eixo 5: Idade
Refere-se à idade da pessoa que é o sujeito do diagnóstico. Uma lista completa encontra-se no Capítulo 1, Eixo 5.

Eixo 6: Tempo
O tempo descreve a duração do foco do diagnóstico, encontrado no conceito do diagnóstico. Uma lista completa encontra-se no Capítulo 1.

Eixo 7: Situação do diagnóstico
Refere-se à realidade ou à potencialidade do diagnóstico ou à sua categorização. A
NANDA-I identificou o seguinte:
n

n

n

Diagnóstico de enfermagem real: descreve as respostas humanas a condições de
saúde/processos de vida existentes em um indivíduo, família ou comunidade.
Esses diagnósticos são, por vezes, chamados de diagnósticos de “problema”.
Exigem para envio e apreciação: características definidoras (manifestações,
sinais e sintomas), que se agrupam em padrões de indicadores relacionados ou
inferências. Um exemplo de um diagnóstico real é Náusea.
Diagnóstico de enfermagem de promoção da saúde: descreve um julgamento clínico
da motivação e do desejo de um indivíduo, família, grupo ou comunidade de
aumentar o bem-estar e concretizar o potencial de saúde humana, conforme
expresso na disposição para melhorar comportamentos de saúde específicos,
que pode ser usada em qualquer estado de saúde. As exigências para envio e
apreciação incluem: características definidoras. Um exemplo de diagnóstico
existente de promoção de saúde é Disposição para Melhora da Esperança. Todos
os enunciados de diagnósticos de promoção da saúde começam com a expressão
“Disposição para (...) aumentado/melhorado”.
Diagnóstico de enfermagem de risco: um julgamento clínico sobre experiências/
respostas humanas a condições de saúde/processos de vida com elevada
possibilidade de se desenvolver em um indivíduo, família ou comunidade
vulnerável. Exigência para envio à apreciação: apoio de fatores de risco que
contribuam para aumento da vulnerabilidade. Um exemplo de diagnóstico de
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n

n

risco é Risco de Integridade da Pele Prejudicada. Todo enunciado de um diagnóstico
de risco começa com a expressão “Risco de”.
Síndrome: um juízo clínico que descreve um grupo específico de diagnósticos de
enfermagem que ocorrem em conjunto, sendo mais bem tratados como conjunto
e com intervenções similares. Exigência para envio: dois ou mais diagnósticos
de enfermagem devem ser usados como características definidoras. Podem ser
usados fatores relacionados se acrescentarem clareza à definição.
Diagnóstico de enfermagem de bem-estar: a NANDA-I não define mais uma
categoria de diagnósticos de enfermagem como um “diagnóstico de bem-estar”.
Ficou determinado na reunião do Think Tank da NANDA-I (2009) que essa área
de atenção já estava incluída na categoria de diagnósticos de enfermagem de
promoção da saúde. Esse tipo e definição de diagnóstico serão eliminados da
Taxonomia da NANDA-I e os diagnósticos de bem-estar serão convertidos em
diagnósticos de promoção da saúde.

Para começar a desenvolver um diagnóstico de enfermagem, deve-se levar em
conta:
1. Esse foco diagnóstico do diagnóstico proposto por você é uma resposta humana?
(Eixo 1). Em caso positivo, continuar.
2. Esse conceito é coerente com a definição de um diagnóstico de enfermagem?
“Um diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico das respostas do
indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde/processos vitais
reais ou potenciais. O diagnóstico de enfermagem constitui a base para a seleção
das intervenções de enfermagem para o alcance dos resultados pelos quais o
enfermeiro é responsável”. (Declaração do Think Tank da NANDA-I, 2009).
		 Em caso positivo, continuar.
3. Quem é o sujeito desse conceito? (Eixo 2)
		_______________ Paciente/cliente
		_______________ Família
		_______________ Grupo
		_______________ Comunidade
4. Esse foco diagnóstico já é parte da NANDA-I? Em caso positivo, revisar os
diagnósticos relacionados existentes, atualmente, na taxonomia da NANDA-I.
			 O conceito está atualmente representado? Havendo um diagnóstico similar,
talvez seja bom revisá-lo, em vez de criar um novo. Se esse conceito não está
incluído como um diagnóstico de uso corrente na NANDA-I, o que deve ser feito é
continuar a elaboração de um diagnóstico novo.
			 Há necessidade de um descritor ou modificador para a identificação precisa
desse conceito? (Eixo 3).
5. Em caso positivo, escolher o descritor/modificador apropriado (Capítulo 1, Eixo 3,
que traz uma lista completa de julgamentos). Há necessidade para esse conceito
de algum descritor/modificador diferente dos já identificados? Em caso afirmativo,
identificar e definir o descritor ou modificador que melhor descreva esse conceito:
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		Descritor/modificador: ________________________________________________________________________________
		Definição: __________________________________________________________________________________________________
6. A localização (Eixo 4) é relevante para o conceito diagnóstico? Exemplos de
diagnósticos atuais que exigem especificação da localização são Integridade da
Pele Prejudicada e Risco de Disfunção Neurovascular Periférica.
		 Em caso afirmativo, identificar a localização: __________________________________________________
7. A idade (Eixo 5) deve ser especificada nesse conceito diagnóstico? Um exemplo
de diagnóstico atual que necessita de especificação da idade é Insuficiência na
Capacidade do Adulto para Melhorar.
		 Havendo necessidade de identificar a idade no conceito diagnóstico, identificar o
termo adequado a ela: _________________________________________________________________________________
8. O Eixo 6, Tempo, é necessário para descrever esse conceito diagnóstico? Em caso
afirmativo, escolher o termo adequado:
n Agudo
n Crônico
n Intermitente
n Contínuo
9. Escolher a situação adequada (Eixo 7) para esse conceito diagnóstico (ver acima
as definições desses termos):
n Diagnóstico real
n Diagnóstico de promoção da saúde
n Diagnóstico de risco
n Diagnóstico de síndrome
É chegado o momento de começar a criar o novo diagnóstico. Como a NANDA-I
utiliza uma estrutura multiaxial na criação de diagnósticos, é fundamental levar em
consideração todos esses eixos.
Parabéns! Foram vencidas muitas etapas para a criação desse diagnóstico, e o
enunciado diagnóstico pode ser agora identificado. Confirmar se os eixos apropriados foram incorporados ao enunciado proposto:
n
n
n
n
n
n
n

Foco do diagnóstico
Sujeito do diagnóstico
Juízo do diagnóstico (descritor/modificador)
Localização
Idade
Tempo
Situação do diagnóstico

Indicar aqui o enunciado proposto: ____________________________________________________________________

Enunciado e definição
A etapa seguinte na criação desse diagnóstico é a definição do enunciado escolhido.
Definições e classificação – 2012-2014
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Consultar a bibliografia, concentrando-se nos livros publicados nos últimos 5
anos. A maior parte dos livros deve ser de enfermagem, embora possa ser encontrada
literatura de apoio em campos relacionados, como as ciências psicossociais. O melhor é ter bibliografia baseada em pesquisas; no entanto, se inexistente, pode-se usar
bibliografia sem base em pesquisa. A bibliografia deve dar suporte ao enunciado e
à definição. Bibliografia sobre intervenções de enfermagem não é adequada como
apoio ao enunciado e à definição.
A definição deve oferecer uma descrição clara e exata do enunciado, sem usar
as mesmas palavras nele contidas. Ela dá o sentido e ajuda a distinguir esse diagnóstico de outros similares. Criar aqui a definição:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Identificar a bibliografia usada como apoio ao enunciado e à definição:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Características definidoras versus fatores de risco
Se esse diagnóstico for real ou de promoção da saúde, identificar suas características
definidoras. Se for um diagnóstico de risco, identificar seus fatores de risco. Selecionar, dentre o que segue, o que for apropriado:
n

n

Características definidoras – são indícios/inferências passíveis de observação,
agrupadas como manifestações de um diagnóstico real ou de promoção da
saúde.
Fatores de risco – são fatores ambientais e elementos fisiológicos, psicológicos,
genéticos ou químicos que aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo, família
ou comunidade em relação a um evento nem um pouco saudável. Esses fatores
são identificados para Diagnósticos de risco.

Características definidoras ou fatores de risco devem ter suporte na literatura.
Da mesma forma que a bibliografia apoia o enunciado e a definição desse diagnóstico, a que dá suporte a cada característica definidora ou fator de risco deve, também,
ter o foco no que foi publicado nos últimos cinco anos. Mais uma vez, a maior parte
dos livros deve ser de enfermagem, mas literatura de apoio de campos relacionados,
como as ciências psicossociais, também pode ser utilizada.
É sempre melhor ter livros embasados em pesquisas; no entanto, quando inexistentes, pode ser usada outra bibliografia. Ela deve dar suporte às características definidoras ou aos fatores de risco. Livros que tratam das intervenções de enfermagem

576

Diagnósticos de enfermagem da NANDA

para o diagnóstico proposto não são adequados como referência de apoio para as
características definidoras ou os fatores de risco. O uso de livros-texto não é adequado,
a não ser que inexista outra literatura disponível (favor indicar isso no material enviado); livros e artigos sobre intervenções de enfermagem, diagnósticos de enfermagem ou
resultados de enfermagem não são relevantes ao envio de diagnósticos para apreciação.
Se esse diagnóstico é Real ou de Promoção da Saúde, listar as características
definidoras na Tabela 8.1. Em seguida, listar e numerar a bibliografia de apoio às características. Indicar o número do livro de apoio com cada característica definidora.
Se o diagnóstico for de Risco, listar os fatores de risco na Tabela 8.2. Em seguida, listar e numerar a bibliografia de apoio aos fatores de risco. Indicar o número do
livro de apoio em cada fator de risco.

Regras da taxonomia
Seguem algumas “regras para construir diagnósticos” que se aplicam a atributos dos
diagnósticos de enfermagem, tanto às características definidoras quanto aos fatores
de risco. Verificar cada regra para certificar-se de que os atributos para o diagnóstico
proposto estão enunciados corretamente.
Os atributos de um diagnóstico de enfermagem podem não conter os seguintes
elementos de interrupção: “i.e.”, “e”, “&”, “ou”, “:”, “;”, “/”, “( )”, “p. ex.”.
Os atributos de um diagnóstico de enfermagem podem não conter citações.
A quantidade de atributos deve estar limitada aos que, realmente, impulsionam
a decisão quanto ao diagnóstico existir ou não.
Parabéns! Já foram escritos o diagnóstico, a definição e as características definidoras ou os fatores de risco, todos com apoio da literatura. Se tratando de diagnóstico de promoção da saúde ou diagnóstico de risco, já foram realizadas todas as etapas necessárias à submissão da proposta à NANDA-I para inclusão na Taxonomia II.
Favor consultar o “Protocolo para Submissão de Diagnósticos”, em um desses locais,
como auxílio ao processo de submissão para avaliação: Diagnósticos de Enfermagem
da NANDA International: Definições e Classificação 2012-2014.
Tabela 8.1
CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS COM BIBLIOGRAFIA
Características definidoras

Bibliografia de apoio (número da lista abaixo)

Característica definidora n° 1
Característica definidora n° 2
Característica definidora n° 3

Bibliografia n°
Bibliografia n°
Bibliografia n°

Bibliografia
1.
2.
3.
4.
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Tabela 8.2
FATORES DE RISCO
Fatores de risco

Bibliografia de apoio (número da lista abaixo)

Fator de risco n° 1
Fator de risco n° 2
Fator de risco n° 3

Bibliografia n°
Bibliografia n°
Bibliografia n°

Bibliografia:
1.
2.
3.
4.

Site da NANDA-I na internet: www.nanda.org/DiagnosisDevelopment/DiagnosisSubmission.aspx.

Fatores relacionados
Se tratando de um diagnóstico real, há mais trabalho a ser feito.

Identificar os fatores relacionados
Os fatores relacionados mostram uma relação padronizada com o diagnóstico de
enfermagem. Esses fatores podem ser descritos como anteriores a, associados a, relacionados a, colaboradores com ou apoiadores de. Somente diagnósticos de enfermagem reais têm fatores relacionados, que precisam ter apoio na literatura.
Assim como na bibliografia que apoia o enunciado, a definição e as características definidoras ou os fatores de risco, a que apoia os fatores relacionados deve ter
sido publicada nos últimos 5 anos. Mais uma vez, a maior parte da bibliografia deve
ser de enfermagem, embora possa ser obtido suporte nos livros de campos relacionados, como as ciências psicossociais.
O melhor é que a literatura seja apoiada em pesquisas; se não houver, a bibliografia pode contar com outros materiais sem esse embasamento. Os livros consultados devem oferecer suporte aos fatores relacionados. Os livros que tratam das
intervenções de enfermagem para o diagnóstico proposto não são adequados como
apoio aos fatores relacionados.
Listar os Fatores Relacionados na Tabela 8.3, ligando cada um à bibliografia de
apoio, identificando seu número. Indicar o número da bibliografia de apoio em cada
fator relacionado.
As “regras de construção” a seguir são aplicáveis aos fatores relacionados. Conferir cada uma para certificar-se de que os fatores relacionados estão enunciados de
forma correta.
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Tabela 8.3
FATORES RELACIONADOS
Fatores relacionados

Bibliografia de apoio (número da lista abaixo)

Fator relacionado n° 1
Fator relacionado n° 2
Fator relacionado n° 3

Bibliografia n°
Bibliografia n°
Bibliografia n°

Bibliografia:
1.
2.
3.
4.

Os fatores relacionados de um diagnóstico de enfermagem podem não conter
os seguintes itens de interrupção: “e”, “&”, “ou”, “:”, “;”, “/”, “( )”, “p. ex.”. Os fatores
relacionados de um diagnóstico de enfermagem podem não conter citações.
Parabéns! Já foi criado um enunciado, uma definição, as características definidoras e os fatores relacionados, tudo com apoio bibliográfico.
Todas as etapas necessárias à submissão da proposta à NANDA-I para inclusão na Taxonomia II foram percorridas. Consultar o “Protocolo para Submissão de
Diagnósticos” em um dos locais mencionados a seguir para auxílio no processo de
submissão:
Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-International: Definições e Classificação
2012-2014
Site da NANDA-I: www.nanda.org/DiagnosisDevelopment/DiagnosisSubmission.aspx

Referências
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Pender, N.J., Murdaugh, C., & Parsons, M.A. (2006). Health promotion in nursing practice, 5th edn. Upper Saddle
River, NJ: Pearson/Prentice-Hall.
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Processos e procedimentos da NANDA-I

Os diagnósticos e as revisões propostos são submetidos a uma revisão sistemática
para determinar a coerência com os critérios estabelecidos para um diagnóstico de
enfermagem. Todo o material enviado para apreciação é, posteriormente, submetido a etapas, de acordo com evidências, em apoio ao nível de desenvolvimento ou à
validação.
Os diagnósticos podem ser enviados à apreciação em vários níveis do desenvolvimento (p. ex., enunciado e definição; enunciado, definição, características definidoras ou fatores de risco; enunciado, definição, características definidoras e fatores
relacionados). O que for enviado deve incluir a bibliografia de apoio. Os artigos
usados para o envio devem ser catalogados, na seção bibliográfica do formulário de
envio para apreciação, utilizando-se o formato da American Psychological Association (APA).
As Diretrizes para Submissão de Diagnósticos da NANDA-I (NANDA-I Diagnosis Submission Guidelines) estão disponibilizadas no site da NANDA-I (www.nanda.
org). Os diagnósticos devem ser enviados de forma eletrônica, com utilização do
formulário que se encontra na página da NANDA-I na internet.
Quando recebido, o diagnóstico será encaminhado a um revisor primário, pertencente ao Diagnosis Development Committee – DDC (Comitê de Desenvolvimento
de Diagnósticos). Essa pessoa irá trabalhar com aquele que enviou o material à apreciação, no processo de revisão do DDC.

Processo completo de revisão
Os diagnósticos novos passam por um processo de revisão completo, que inclui:
1. Revisão do material enviado pelo revisor primário.
2. O revisor primário trabalha com a pessoa que enviou o material, solucionando as
mudanças que devem ser feitas.
3. A submissão é encaminhada ao DDC inteiro para revisão.
4. O DDC recomenda um dentre os seguintes:
a) aprovação sem recomendações;
b) aprovação mediante acompanhamento de pendências, com recomendações (a
decisão mais frequente do DDC);
c) desaprovação.
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5. O revisor primário encaminha as recomendações do DDC à pessoa que enviou o
material para apreciação e com ele trabalha para fazer as mudanças recomendadas.
6. As submissões aprovadas pelo DDC são apresentadas, de forma eletrônica, aos
membros da NANDA-I para que revisem e votem. As mudanças recomendadas
pelos membros devem ter apoio na literatura.
7. Assim que resolvidas as revisões recomendadas pelos membros, o material enviado
é encaminhado à Mesa Diretora da NANDA-I para aprovação final.
		Os diagnósticos aceitos com nível de evidências 2.1 serão incorporados à
Taxonomia da NANDA-I e à Taxonomia NNN de Prática da Enfermagem, sendo
publicados na seção seguinte de Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I:
definições e classificação.

Processo rápido de revisão
O processo rápido de revisão (ERP – expedited review process) é um processo simplificado que facilita a revisão apreciativa rápida das revisões propostas de diagnósticos
em uso, quando tais revisões são determinadas pelo DDC como de natureza menor
e quando elas não alteram a intenção original dos diagnósticos. Exemplos desse tipo
de revisão podem incluir:
n
n

Edição e esclarecimento da definição.
Adição ou retirada limitada de características definidoras, fatores de risco ou
fatores relacionados.
Um ERP inclui as seguintes etapas:

1. Revisão, pelo revisor primário da DDC, do material enviado.
2. O revisor primário trabalha com a pessoa que remeteu o material, fazendo as
revisões necessárias que possibilitem a aceitação do diagnóstico revisado.
3. O material enviado é encaminhado para revisão pela DDC.
4. A DDC recomenda um entre os seguintes:
a) aprovação sem recomendações;
b) aprovação para seguimento pendente com recomendações (a decisão mais
frequente da DDC);
c) desaprovação.
5. O revisor primário encaminha as recomendações feitas pela DDC à pessoa que
remeteu o material e com ela trabalha para fazer as mudanças recomendadas.
6. O material enviado, aprovado pela DDC, é apresentado à Mesa Diretora da
NANDA-I para aprovação final. A aprovação das revisões propostas é anunciada
no site da NANDA-I.
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Processo de revisão de um diagnóstico novo
Para que um novo diagnóstico seja submetido à apreciação pela DDC, as etapas que
seguem devem ser atendidas:
1. Revisão crítica desta edição dos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I:
definições e classificação e revisão crítica de todos os diagnósticos potencialmente
relacionados no livro. Consultar as Diretrizes de Envio de Diagnósticos da
NANDA-I, na página da NANDA-I na internet (www.nanda.org). Seguir as
orientações na página da NANDA-I na internet caso sejam atualizadas após a
publicação desta edição do livro da NANDA-I.
2. Contate o Presidente da DDC em busca de instruções mais específicas, diretrizes
relativas a formato, critérios para designação do nível de evidências e protocolo
para envio.
3. Revisão crítica do Glossário nesta edição de Diagnósticos de Enfermagem da
NANDA-I: definições e classificação.
4. Decisão quanto ao seu diagnóstico ser um diagnóstico real, de risco ou de
promoção da saúde. O DDC é enfático ao recomendar que você avalie o
envio para apreciação de todos os três tipos de diagnósticos, usando a mesma
bibliografia. Por exemplo, se você está enviando um diagnóstico para Obesidade
(diagnóstico real), avalie, por favor, a inclusão de uma recomendação para Risco
de Obesidade (diagnóstico de risco). Porém, se enviar o diagnóstico de Atraso
no Desenvolvimento (diagnóstico real), avaliar a possibilidade de incluir uma
recomendação para Risco de Atraso no Desenvolvimento (diagnóstico de risco)
e Disposição para Desenvolvimento Aumentado (diagnóstico de promoção da
saúde).
5. Oferecimento de um enunciado ao diagnóstico, com apoio bibliográfico.
Identificação da bibliografia.
6. Oferecimento de uma definição para o diagnóstico, com apoio de bibliografia.
Identificação da bibliografia.
7. Identificação das características definidoras ou dos fatores de risco para o
diagnóstico. Diagnósticos reais e de promoção da saúde têm características
definidoras; diagnósticos de risco têm fatores de risco. Para facilitar a codificação,
cada uma das características definidoras e dos fatores de risco deve conter um
só conceito e não múltiplos conceitos. Por exemplo, “náusea e vômito” não
podem ser listados como um conceito único, mas como dois conceitos separados
(“náusea” e “vômito”).
8. Identificação de fatores relacionados para o diagnóstico real. Para facilitar
a codificação, cada fator relacionado deve conter um único conceito e não
múltiplos conceitos. Diagnósticos de risco e de promoção da saúde não têm
fatores relacionados. Há necessidade de bibliografia para cada fator relacionado,
com sua identificação (ver a etapa 9, a seguir).
9. Elaboração de uma bibliografia, incluindo todos os artigos referidos. A lista
bibliográfica deve estar no formato APA. Numerar cada elemento bibliográfico e
ligá-lo ao componente(s) do material enviado, que tem apoio nessa bibliografia
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10.

11.
12.

13.

(p. ex., definição, característica definidora, fator de risco ou fator relacionado).
Bibliografia de pesquisas e/ou artigos de prática clínica relacionados ao conceito
(não de livro-texto) deve ser usada em suporte a cada característica definidora e
fator de risco. A bibliografia deve basear-se em pesquisas sempre que possível.
Não havendo bibliografia baseada em pesquisas ou bibliografia de enfermagem,
indicar isso no material enviado.
Oferecimento de três exemplos de resultados e intervenções de enfermagem
apropriados e retirados de uma das terminologias de enfermagem padronizadas
(p. ex., NOC, NIC) para o diagnóstico. Embora não sejam componentes do
diagnóstico, intervenções e resultados são exigidos para delinear o papel da
enfermagem no tratamento do diagnóstico, bem como a responsabilidade do
enfermeiro em relação ao diagnóstico proposto.
Uso do processo de envio eletrônico, disponibilizado na página da NANDA-I, na
internet.
Você será notificado após recebimento de seu trabalho; receberá uma estimativa
do tempo necessário para que uma resposta seja dada pelo DDC. A maior parte
dos materiais enviados precisa de alguns aperfeiçoamentos até sua aceitação
na Taxonomia da NANDA-I. Será escolhido um mentor do DDC para você que o
auxiliará durante o processo.
Se seu diagnóstico for enviado em outro idioma que não o inglês, pedimos-lhe o favor de admitir que o processo de revisão crítica será, necessariamente,
mais longo; assim, esse processo será facilitado pela DDC, que usa o idioma
operacional da NANDA-I, o inglês.

Processo de revisão de um diagnóstico de enfermagem em uso
Para a revisão crítica de um diagnóstico em uso, pela DDC, as etapas são:
1. Revisão desta edição dos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I: definições e
classificação e revisão de todos os diagnósticos potencialmente relacionados no
livro. Consultar as Diretrizes de Submissão da NANDA-I, na página da NANDA-I
na internet (www.nanda.org). Seguir as diretrizes na página da NANDA-I caso
sejam atualizadas após a publicação desta edição do livro da NANDA-I.
2. Contate o Presidente da DDC em busca de instruções mais específicas, diretrizes
referentes a formato, critérios para designar o nível de evidências e protocolo de
envio.
3. Revisão do “Glossário” nesta edição de Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I:
definições e classificação.
4. Identificação da necessidade de o enunciado do diagnóstico exigir ou não revisão;
revisá-lo se apropriado. A revisão deve ter suporte bibliográfico e a bibliografia
deve ser identificada.
5. Revisão da definição do diagnóstico para determinar a necessidade ou não de
revisão crítica; revisar se for o caso. A revisão precisa ter apoio de bibliografia, e
a bibliografia deve ser identificada.
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6. Revisão das características definidoras ou dos fatores de risco do diagnóstico.
Diagnósticos reais e de promoção da saúde têm características definidoras;
diagnósticos de risco têm fatores de risco. Para facilitar a codificação, cada uma
das características definidoras e dos fatores de risco deve conter um só conceito
e não conceitos múltiplos. Por exemplo, “náusea e vômito” não pode ser listado
como um conceito único; são dois conceitos separados (“náusea” e “vômito”).
7. Revisão dos fatores relacionados do diagnóstico real. Para facilitar a codificação,
cada fator relacionado deve ter um conceito só e não múltiplos conceitos.
Diagnósticos de risco não têm fatores relacionados, que não são necessários para
diagnósticos de promoção da saúde. Devem, porém, ser incluídos se trouxerem
mais clareza ao diagnóstico. Há necessidade de bibliografia para cada fator
relacionado, devendo ser identificada (ver o item 8, a seguir).
8. Elaboração de bibliografia, incluindo todos os artigos referidos. A lista
bibliográfica deve estar no formato APA. Numerar cada elemento bibliográfico e
ligar essa bibliografia ao(s) componente(s) do material enviado, por ela apoiado
(p. ex., definição, característica definidora, fator de risco ou fator relacionado).
Referências de artigos relacionados ao conceito (não de livros-texto) devem ser
usadas para suporte de cada uma das características definidoras e dos fatores de
risco, precisando ser identificadas. A bibliografia deve basear-se em pesquisas,
sempre que possível. Não havendo bibliografia assim, ou livros de enfermagem,
indicar no material enviado.
9. Uso do processo eletrônico de envio, disponível na página da NANDA-I.
10. Um aviso será enviado a você, após recebimento de seu trabalho. Nele haverá
uma estimativa do tempo necessário até que você receba uma resposta do DDC.
Diagnósticos revisados podem passar por um processo completo de revisão, ou
por um processo abreviado, dependendo do alcance das revisões propostas. A
DDC tomará essa decisão, informando-o do processo a ser seguido.
A maioria do material enviado para apreciação exige aperfeiçoamento antes de
sua aceitação na Taxonomia da NANDA-I. Você terá um mentor, membro do DDC,
que o ajudará durante o processo.

Procedimento para apelar de uma decisão
do DDC sobre a revisão do diagnóstico
Quando um diagnóstico novo ou revisado é analisado pela DDC e devolvido a quem
o enviou, seja para revisão, seja por ter sido julgado como não atendendo a um ou
mais de um critério de estágio de um diagnóstico, quem o enviou pode apelar da
decisão.
Se a DDC opta por não aceitar um diagnóstico novo ou revisado, será fornecida
notificação da falta de aprovação à pessoa que o enviou, com uma justificativa detalhada. Será explicada uma das razões a seguir, ou mais de uma:
1. Diagnóstico rejeitado (p. ex., não atende aos critérios de definição de um
diagnóstico de enfermagem, ou não satisfaz aos critérios de nível de evidências).
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2. Devolvido – requer revisão substancial (p. ex., precisam ser feitas mudanças
substanciais de conteúdo).
3. Suporte literário insuficiente/suporte literário antiquado (p. ex., falha em fazer a
bibliografia de metanálises, trabalhos sobre conceito ou pesquisas atuais, ou falta
de artigos de pesquisa, contando apenas com livros-texto).
4. Devolvido com mudanças editoriais (p. ex., solicitar de quem o enviou uma
resposta às justificativas do DDC e/ou revisão para submissão).
Quando quem enviou o material para apreciação optar por apelar da decisão da
DDC, o diagnóstico novo ou revisado proposto será colocado na página da NANDA-I
na internet (www.nanda.org), e a apelação será anunciada na revista. Será dado um
prazo de 90 dias após a distribuição da revista aos membros, para que eles enviem
evidências de apoio, mudança ou rejeição do material enviado. Concluídos os 90
dias, a DDC revisará o material recebido de todos e enviará uma segunda decisão a
quem enviou o pedido.
Se a DDC decidir não aceitar um diagnóstico após esta segunda revisão, a pessoa que o enviou terá uma oportunidade na conferência, a cada dois anos, de apresentar a submissão e a justificativa referente ao desacordo com a decisão da DDC.
A apresentação ocorrerá durante uma sessão aberta e demandará argumentação,
baseada em evidências por quem enviou o material, e pelo DDC sobre a decisão. As
pessoas presentes à conferência também terão a oportunidade de apresentar argumentos baseados em evidências, apoiando, modificando ou rejeitando a submissão.
Após a apresentação, a DDC revisará todas as informações, encaminhando uma decisão à pessoa que tomou a iniciativa do envio para apreciação e à Mesa Diretora da
NANDA-I.
A Mesa Diretora da NANDA-I terá uma oportunidade de oferecer argumentos
baseados em evidências, apoiando, modificando ou rejeitando a submissão em duas
oportunidades:
n
n

durante o foro aberto, na conferência a cada dois anos;
após a conferência, em sua revisão final das recomendações do DDC para
aprovação. Uma decisão da Mesa Diretora de modificar ou rejeitar a recomendação
da DDC deverá basear-se em evidências e estar no mesmo nível de evidências, ou
além das evidências apresentadas pela pessoa que enviou o material e/ou pelo
DDC.

Submissão de diagnósticos da NANDA-I:
critérios de nível de evidências
Recebido para desenvolvimento (Consulta do DDC)
1.1 Somente o título
Este nível é, basicamente, para submissão por grupos organizados e não por indivíduos. O enunciado está claro, feito em um nível básico e apoiado por bibliografia
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identificada. A DDC fará uma consulta a quem enviou o material e oferecerá instruções relacionadas ao desenvolvimento do diagnóstico, por meio de diretrizes impressas e workshops. Neste estágio, o enunciado é categorizado como “Recebido para
Desenvolvimento”, sendo identificado como tal na página da NANDA-I, na internet.

1.2 Enunciado e definição
O enunciado está claro, feito num nível básico. A definição é coerente com o enunciado. Este e a definição são diferentes de outros diagnósticos e definições da NANDA-I.
A definição difere das características definidoras e do enunciado, e esses componentes não pertencem à definição. Neste estágio, o diagnóstico precisa ser coerente com
a atual definição da NANDA-I de um diagnóstico de enfermagem (ver Glossário). O
enunciado e a definição têm apoio de bibliografia, estando essa identificada.

2. Aceito para publicação e inclusão na taxonomia da NANDA-I
2.1 Enunciado, definição, características definidoras ou fatores de risco,
fatores relacionados e bibliografia
Há citação de bibliografia para a definição, cada uma das características definidoras
ou fator de risco e cada um dos fatores relacionados. Além disso, exige-se que os
resultados de enfermagem e as intervenções de enfermagem, com linguagem padronizada de enfermagem (p. ex., NOC, NIC) sejam providenciados para cada diagnóstico. Se aprovado, o diagnóstico será encaminhado ao Comitê de Taxonomia para
classificação na taxonomia da NANDA-I.

2.2 Análise do conceito
Foram atendidos os critérios em 2.1. Além disso, uma revisão em forma narrativa,
da literatura relevante, culminando com uma análise escrita do conceito, foi exigida
para demonstrar a existência de um corpo sólido de conhecimentos, em apoio ao
diagnóstico. A revisão da literatura/análise do conceito apoia o enunciado e a definição e inclui discussão e apoio de características definidoras, fatores de risco (para
diagnósticos de risco), ou fatores relacionados (para diagnósticos reais).

2.3 Estudos de consenso relacionados a diagnósticos que utilizam especialistas
Os critérios em 2.1 foram atendidos. Os estudos incluem os que pedem opinião especializada, Delphi e estudos similares de componentes dos diagnósticos, nos quais os
enfermeiros são os sujeitos.

3. Com apoio clínico (validação e testes)
3.1 Síntese da literatura
Foram atendidos os critérios em 2.2. A síntese é na forma de uma revisão integrada
da literatura. Termos de busca/termos MESH, usados na revisão, são dados para
auxiliar pesquisadores futuros.
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3.2 Estudos clínicos relacionados ao diagnóstico, mas não generalizáveis
à população
Foram atendidos os critérios em 2.2. A narrativa inclui uma descrição de estudos
relativos ao diagnóstico, que inclui características definidoras ou fatores de risco e
fatores relacionados. Os estudos podem ser de natureza qualitativa, ou podem ser
quantitativos, usando amostras não randômicas, em que os pacientes são os sujeitos.

3.3 Estudos clínicos bem planejados, com amostras pequenas
Foram atendidos os critérios em 2.2. A narrativa inclui uma descrição de estudos
relativos ao diagnóstico, que inclui características definidoras ou fatores de risco e
fatores relacionados. É usada uma amostra randômica nesses estudos, embora com
tamanho limitado.

3.4 Estudos clínicos bem planejados, com amostra randômica de tamanho
suficiente para possibilitar a generalização à população em geral
Foram atendidos os critérios em 2.2. A narrativa inclui uma descrição de estudos
relativos ao diagnóstico, que inclui características definidoras ou fatores de risco e
fatores relacionados. É usada uma amostra randômica nesses estudos, e o tamanho
da amostra é suficiente para possibilitar que os resultados sejam generalizáveis à
população como um todo.
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Glossário de termos

Diagnóstico de enfermagem
Julgamento clínico das respostas/experiências do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde/processos vitais reais ou potenciais. O diagnóstico de
enfermagem constitui a base para a seleção das intervenções de enfermagem para
alcançar resultados pelos quais o enfermeiro é responsável (aprovado na 9a Conferência da NANDA, em 2009; correção feita em 2009).

Diagnóstico de enfermagem real
Descreve respostas humanas a condições de saúde/processos vitais que existem em
um indivíduo, família, grupo ou comunidade. São, por vezes, chamados de “diagnósticos de problemas”.
O que é necessário para submeter esse tipo de diagnóstico à apreciação: características definidoras (manifestações, sinais e sintomas), que se agrupam em padrões
de indícios ou inferências relacionadas. Fatores relacionados (fatores etiológicos)
são relacionados ao, contribuem com, ou antecedem o foco diagnóstico são também
exigidos.

Diagnóstico de enfermagem de promoção da saúde
Julgamento clínico da motivação e do desejo de um indivíduo, família, grupo ou
comunidade de aumentar o bem-estar e concretizar o potencial de saúde humana,
conforme manifestado em sua disposição, para melhorar comportamentos específicos de saúde e que podem ser utilizados em qualquer condição de saúde.
Exigência para envio para apreciação: características definidoras.

Diagnóstico de enfermagem de risco
Julgamento clínico sobre experiências/respostas humanas a condições de saúde/
processos vitais que têm elevada probabilidade de ocorrer em um indivíduo, família,
grupo ou comunidade vulnerável.
Exigência para envio para apreciação: apoio de fatores de risco que contribuam
para aumento da vulnerabilidade.

Síndrome
Julgamento clínico que descreve um grupo específico de diagnósticos de enfermagem que ocorrem simultaneamente e são mais bem tratados em conjunto e por meio
de intervenções similares.
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Exigência para envio para apreciação: dois ou mais diagnósticos de enfermagem devem ser usados como características definidoras/fatores de risco. Podem ser
usados fatores relacionados se acrescentarem clareza à definição.

Diagnóstico de enfermagem de bem-estar
A NANDA-I não define mais uma categoria de diagnóstico de enfermagem como
“diagnóstico de bem-estar.” Ficou determinado na reunião do Think Tank da NANDA-I, em 2009, que essa área de atenção estava incluída na categoria de diagnósticos
de enfermagem de promoção da saúde. Esse tipo de diagnóstico e a definição foram
eliminados da Taxonomia da NANDA-I, e os diagnósticos de bem-estar foram convertidos em diagnósticos de promoção da saúde.

Componentes de um diagnóstico de enfermagem
Enunciado diagnóstico
Estabelece um nome ao diagnóstico e inclui, pelo menos, o foco do diagnóstico (do
Eixo 1) e o julgamento de enfermagem (do Eixo 3). Trata-se de um termo ou uma
expressão concisa que representa um padrão de pistas relacionadas. Pode incluir
modificadores.

Definição
Oferece uma descrição clara e precisa; delineia seu significado e ajuda a diferenciá-lo
de diagnósticos similares.

Características definidoras
Pistas/inferências observáveis que se agrupam como manifestações de um diagnóstico de enfermagem real ou de promoção da saúde.

Fatores de risco
Fatores ambientais e elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos ou químicos que
aumentam a vulnerabilidade de um indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade a um evento insalubre. Somente diagnósticos de risco têm fatores de risco.

Fatores relacionados
Fatores que parecem mostrar algum tipo de relação padronizada com o diagnóstico
de enfermagem. Podem ser descritos como antecedentes de, associados a, relacionados a, contribuintes para ou estimuladores. Apenas diagnósticos de enfermagem
reais e síndromes possuem fatores relacionados.
Definições e classificação – 2012-2014
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Definições para a classificação
dos diagnósticos de enfermagem
Classificação
Organização sistemática de fenômenos relacionados em grupos ou classes, com base
em características que os objetos têm em comum.

Nível de abstração
Descreve a concretude/abstração de um conceito:
n

n

Conceitos muito abstratos são teóricos, podendo não ser mensuráveis diretamente;
são definidos por conceitos concretos e estão dissociados de qualquer instância
específica; são independentes de tempo e espaço, tendo descritores mais gerais e
podem não ser clinicamente úteis para planejar um tratamento.
Conceitos concretos são observáveis e mensuráveis, limitados por tempo e
espaço; constituem uma categoria específica mais exclusiva, nomeiam uma coisa
ou classe de coisas reais, sendo limitados por natureza e podem ser clinicamente
úteis ao planejamento do tratamento.

Nomenclatura
Um sistema ou um conjunto de termos ou símbolos, em especial, em determinada
ciência, disciplina ou arte; o ato ou o processo, ou uma instância de dar um nome
(Merriam-Webster, 2009).

Taxonomia
“Classificação: classificação especialmente ordenada de plantas e animais, de acordo
com suas relações naturais presumidas”; a palavra deriva-se da raiz latina taxon – “o
nome aplicado a um grupo taxonômico, em um sistema formal de nomenclatura”
(Merriam-Webster, 2009).

Referência
Merriam-Webster, Inc. (2009). Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (11th ed.). Springfield, MA: Merriam-Webster.
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Um convite para você se
unir à NANDA International

Palavras são poderosas. Possibilitam-nos comunicar ideias e experiências aos outros,
para que possam saber o que pensamos. Os diagnósticos de enfermagem são um exemplo de uma terminologia poderosa e precisa, que acentua e torna visível a contribuição
singular da enfermagem para a saúde global. Os diagnósticos de enfermagem comunicam os julgamentos profissionais que os enfermeiros fazem diariamente a nossos
pacientes, colegas, membros de outras áreas e público. São as nossas palavras.

NANDA International: uma organização voltada aos membros
Nossa visão
A NANDA International será uma força global para o desenvolvimento e a utilização
de uma terminologia padronizada de enfermagem para melhorar o atendimento de
saúde a todos.

Nossa missão
Facilitar o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, a disseminação e a utilização de
terminologia padronizada para os diagnósticos de enfermagem.
n

n
n

Oferecemos os diagnósticos de enfermagem baseados em evidências mais
destacados mundialmente para uso na prática e na determinação das intervenções
e dos resultados.
Financiamos pesquisas por meio da NANDA-I Foundation.
Somos uma rede global de apoio e energia aos enfermeiros comprometidos com
a melhoria da qualidade do atendimento de enfermagem, por meio da prática
baseada em evidências.

Nosso propósito
A implementação dos diagnósticos valoriza todos os aspectos da prática da enfermagem, desde a obtenção de respeito profissional até a garantia de uma documentação
exata para reembolso.
A NANDA International existe para desenvolver, aperfeiçoar e promover uma
terminologia que, com precisão, reflita os julgamentos clínicos dos enfermeiros. Essa
perspectiva singular e baseada em evidências inclui as dimensões social, psicológica
e espiritual do atendimento.
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Nossa história
A NANDA International (NANDA-I, originalmente conhecida como North American
Nursing Diagnosis Association, fundada em 1982), originou-se do National Conference Group (Grupo da Conferência Nacional), uma força-tarefa estabelecida na First
National Conference on the Classification of Nursing Diagnoses (Primeira Conferência
Nacional de Classificação de Diagnósticos de Enfermagem), ocorrida em St. Louis,
Missouri, Estados Unidos, em 1973. Essa conferência e a força-tarefa que dela resultou despertaram o interesse pela ideia de padronizar a terminologia da enfermagem.
Em 2002, a NANDA foi relançada como NANDA International para refletir o aumento do interesse, em todo o mundo, pelo campo do desenvolvimento de termos para
enfermagem. Embora não mais usemos o nome “North American Nursing Diagnosis
Association”, ainda mantemos “NANDA” no nome devido ao seu reconhecimento internacional como a liderança na terminologia de diagnósticos de enfermagem.
A NANDA-I aprovou 217 diagnósticos para uso clínico, testes e aperfeiçoamento. Um processo dinâmico e internacional de revisão e classificação de diagnósticos
aprova e atualiza os termos e as definições para respostas humanas identificadas.
Junto com o Nursing Classification Center, na Universidade de Iowa, Estados Unidos,
a NANDA-I desenvolveu uma estrutura taxonômica para a prática da enfermagem
e uma estrutura de classificação. Trata-se de um sistema que possibilita a colocação de diagnósticos da NANDA-I em uma estrutura organizacional que combina intervenções e resultados da Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) e
da Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC), criando, assim, um sistema
abrangente de linguagem, capaz de documentar o atendimento de enfermagem de
forma padronizada.
A NANDA-I tem redes internacionais no Brasil, na Argentina, na Colômbia, no
Equador, Na Nigéria-Gana e no Peru, além do grupo de língua alemã; outros países,
campos de trabalho e/ou grupos linguísticos interessados em compor a Rede da NANDA International devem fazer contato com a Diretoria Executiva da NANDA-I, em
execdir@nanda.org. A NANDA-I tem também elos de cooperação com sociedades de
terminologias de enfermagem no mundo todo, como a Japanese Society of Nursing
Diagnoses (JSND), a Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes (ACENDIO), a Asociacíon Española de Nomenclatura, Taxonomia y Diagnóstico de Enfermeria (AENTDE) e a Association Francophone Européenne
des Diagnostics Interventions Résultats Infirmiers (AFEDI). A filiação conjunta é uma
possibilidade em algumas dessas organizações; deve ser feito contato para verificar a
disponibilidade de filiação conjunta a outras organizações que tenham relação com a
associação de padronização da linguagem de enfermagem a que você está filiado.

Compromisso da NANDA International
A NANDA-I é uma organização já estabelecida, voltada a seus membros, comprometida com o desenvolvimento de uma terminologia para os diagnósticos de enfermagem. O resultado almejado desse trabalho é oferecer a enfermeiros de todas as áreas
e níveis de atuação uma terminologia de enfermagem padronizada, com a qual:
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n
n
n

n
n

Damos nome às respostas do cliente a problemas de saúde reais ou potenciais e a
processos de vida.
Desenvolvemos, aperfeiçoamos e disseminamos terminologia baseada em evidências,
representativa de julgamentos clínicos feitos por enfermeiros profissionais.
Facilitamos o estudo dos fenômenos que preocupam os enfermeiros para
melhorar o atendimento, a segurança e os resultados dos pacientes, pelos quais
os enfermeiros são responsáveis.
Documentamos o atendimento para reembolso dos serviços de enfermagem.
Contribuímos para o desenvolvimento da informática e dos padrões de informação,
assegurando a inclusão da terminologia de enfermagem nos registros eletrônicos
de atendimento de saúde.

A terminologia de enfermagem é essencial para a definição do futuro da prática da enfermagem e para garantir que os conhecimentos de enfermagem estejam
representados no prontuário do paciente – a NANDA-I está na liderança global desse
processo. Una-se a nós e torne-se parte desse processo entusiasmante.

Oportunidades de envolvimento
A participação dos membros da NANDA-I é fundamental ao crescimento e desenvolvimento da terminologia de enfermagem. Há várias oportunidades de participação
em comitês, no desenvolvimento, na utilização e no aperfeiçoamento dos diagnósticos, além de pesquisas. Há, ainda, oportunidades de trabalho de conexão internacional e de formação de redes com lideranças da enfermagem.

Por que unir-se à NANDA-I?
Uma rede profissional de trabalho
n

n

n

São construídas redes profissionais por meio de trabalho em comitês, participação
em nossa conferência bianual e participação no Nursing Diagnosis Discussion
Forum (Foro de Discussão de Diagnósticos de Enfermagem).
Os NANDA-I Membership Network Groups (Grupos de Membros em Rede da
NANDA-I) conecta os colegas em determinado país, região, idioma ou especialização
de enfermagem.
A contribuição e os feitos profissionais são reconhecidos por meio de nossos
prêmios pelos Fundadores, Mentores, Contribuição Única e Prêmios do Editor.
São oferecidos prêmios em recursos financeiros para pesquisas, por meio da
NANDA-I Foundation.

Recursos
n

Os membros recebem uma assinatura complementar da nossa revista, editada
a cada quatro meses, The International Journal of Nursing Terminologies and
Classifications (IJNTC). A IJNTC informa suas tentativas de desenvolver e
implementar a linguagem padronizada em todo o globo.
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O NANDA-I News, nosso jornal, traz atualizações sobre novos programas e serviços, aspectos da nossa página na internet e benefícios aos membros.
A página da NANDA-I na internet oferece recursos para o desenvolvimento dos
diagnósticos de enfermagem, seu aperfeiçoamento e envio para apreciação, além de
atualizar a Taxonomia da NANDA-I.

Benefícios para os sócios
n

n

n

Os membros ou sócios da NANDA-I recebem descontos nas publicações da
NANDA-I, inclusive na versão impressa, eletrônica, além de versões de resumos
em lista da NANDA-I Nursing Diagnoses & Classifications.
Fazemos parceria com organizações que oferecem produtos/serviços que
interessem à comunidade de enfermeiros, com preços vantajosos aos membros.
Os descontos para sócios aplicam-se à nossa conferência a cada dois anos e aos
produtos da NANDA-I, como camisetas e sacolas.
Nossas taxas de Membros Regulares baseiam-se na classificação dos países da
Organização Mundial da Saúde. Esperamos que esse dado permita que mais
pessoas com interesse pelo trabalho da NANDA-I participem no estabelecimento
dos rumos futuros da organização.

Como filiar-se
Acesse www.nanda.org para mais informações e orientações sobre o registro de filiação.

Quem está utilizando a taxonomia da NANDA International
n
n
n
n
n

É compatível com a International Standards Organization – ISO
É registrada no Health Level 7 (Nível de Saúde 7)
Está disponível no SNOMED-CT
É compatível com o Unified Medical Language System (UMLS)
Tem a terminologia reconhecida pela American Nurses’ Association (ANA)

A Taxonomia da NANDA-I está atualmente disponível em Bahasa Indonésia,
basco, chinês, tcheco, holandês, inglês, estoniano, francês, alemão, italiano, japonês,
português, espanhol e sueco.
Mais informações e solicitação para filiação online estão disponíveis em www.
nanda.org.
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Deﬁnições e classiﬁcação

2012-2014
Diagnósticos de enfermagem precisos e válidos orientam a seleção de intervenções
capazes de produzir os efeitos desejados do tratamento e determinar resultados
de enfermagem. Diagnósticos são fundamentais para o futuro da assistência de
enfermagem prestada com proﬁssionalismo e baseada em evidências – e para atender
de modo mais eﬁciente às necessidades dos pacientes e garantir maior segurança.
Em uma época caracterizada pelo aumento do uso de prontuários médicos eletrônicos,
terminologias padronizadas – como a NANDA, a NIC e a NOC – constituem um importante recurso para a coleta de dados de enfermagem, que são analisados, de modo
sistemático, em cada organização de atendimento de saúde e entre elas, proporcionando
dados essenciais para análises de custo/benefício e auditorias clínicas.
Diagnósticos de enfermagem da NANDA: deﬁnições e classiﬁcação 2012-2014 é o guia
deﬁnitivo para diagnósticos de enfermagem no mundo inteiro. Cada diagnóstico passa
por um processo rigoroso de avaliação pela NANDA-I, com critérios rígidos indicativos
do nível das evidências que os fundamentam. Além disso, esta nova edição inclui 16
novos diagnósticos e 11 revisados, bem como novos capítulos.
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