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RESUMO 

 O objetivo geral desta pesquisa é produzir um manual de orientação sobre 

diagnósticos e intervenções de enfermagem, para a clientela das unidades de internação 

de um hospital público pediátrico do Estado do Rio de Janeiro. Objetivos específicos:  

identificar os diagnósticos de enfermagem nos prontuários das crianças internadas;  

estabelecer a prevalência dos diagnósticos de enfermagem das crianças internadas; 

levantar nos prontuários de crianças as intervenções de enfermagem relacionadas aos 

respectivos diagnósticos de enfermagem. Material e método: pesquisa realizada 

obedecendo à resolução 466/12, com parecer circunstanciado nº 849.957 do CEP do 

HUAP e CAAE nº 35037314.3.0000.5243. Tipo de Estudo: documental, exploratório, 

retrospectivo, com abordagem quantitativa. Cenário: um Hospital Público Pediátrico do 

RJ. Critérios de Inclusão: prontuários de crianças que foram internados no hospital entre 

janeiro e dezembro de 2013. Critérios de Exclusão: prontuários de crianças que 

permaneceram menos de 48h de internação, de crianças que permaneceram internadas 

na emergência e de neonatos. Amostra: 333 prontuários. Análise: tabulados utilizando-

se o Excel
®
 2010 e  analisados pelo software S.A.S

®
 System, versão 9.3.1. Resultados: 

observa-se prevalência de prontuários de crianças entre 1 mês a 5 anos, sendo 75,97% 

da amostra, no entanto, foram utilizados prontuários de crianças até 13 anos. Tempo 

médio de internação 8,55 dias. Identificada a ocorrência de 105 registros como 

diagnósticos de enfermagem. Diagnósticos NANDA-I mais frequentes: risco de 

infecção, hipertermia e integridade da pele prejudicada. Intervenções de enfermagem 

mais frequentes: verificar sinais vitais, registrar queixas de dor e características, 

registrar frequência e características das eliminações. A partir dos resultados produziu-

se o manual de orientação aos enfermeiros nos formatos impresso e e-book. O manual 

aborda as necessidades humanas de Horta e em relação às intervenções de enfermagem, 

complementou-se com outras fontes, principalmente a NIC. Está dividido em 03 partes 

de acordo com a faixa etária. Contribuições: espera-se contribuir com a gerência de 

enfermagem à qualificação, documentação e visibilidade da enfermagem da instituição 

estudada e servir de subsídio para pesquisas sobre Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e sua implementação nos serviços de saúde pediátricos. 

Descritores: Diagnóstico de Enfermagem; Enfermagem Pediátrica; Cuidados de 

Enfermagem. 



 
 

ABSTRACT 

The general objective of this research is to produce a guidance manual on diagnoses and 

nursing interventions for the costumers of inpatient units of a pediatric public hospital in 

the state of Rio de Janeiro. As specific goals:  to identify nursing diagnoses in medical 

records of inpatient children; to establish the prevalence of nursing diagnoses of 

inpatient children;  to survey in the children medical records the nursing interventions 

related to the respective nursing diagnoses. Materials and methods: A survey performed 

obeying the Resolution 466/12, with detailed opinion No. 849.957 of HUAP CEP and 

CAAE No. 35037314.3.0000.5243. Study Type: documentary, exploratory, 

retrospective with a quantitative approach. Scenario: a Pediatric Public Hospital of Rio 

de Janeiro. Inclusion criteria: children medical records that were hospitalized in the 

Hospital from January to December of 2013. Exclusion criteria: medical records of 

children that spent less than 48 hours of hospitalization in the hospital wards, medical 

records of children who remained hospitalized in emergency and medical records of 

neonates. Sample: composed of 333 medical records. Analysis: they were plotted using 

the Microsoft Excel 2010 software and analyzed by S.A.S® System software, version 

9.3.1. Results: it is observed the prevalence of child medical records between 1 month 

to 5 years, being 75.97% of the sample, however, medical records of children up to 13 

years were used. The average length of hospitalization was 8.55 days. Identified the 

occurrence of 105 medical records as nursing diagnoses, being the most frequent 

NANDA-International nursing diagnoses: infection risk, hyperthermia and integrity of 

damaged skin. Most frequent nursing interventions: check vital signals, filing 

complaints of pain and characteristics, filing frequency and nature of the deletions. 

From the results produced the guideline manual for nurses in print and e-book formats. 

The manual addresses the human needs of Horta and in relation to nursing 

interventions, as well as, supplemented with other sources, especially the NIC. It is 

divided into 03 shares according to age group. Contributions: it is expected to contribute 

to the nursing management in order to facilitate the qualification, documentation and 

visibility of nursing service of the studied institution and provide support for research in 

the field of systematization of nursing care and its implementation in pediatric health 

services. Descriptors: Nursing Diagnosis; Pediatric Nursing; Nursing Care. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações iniciais 
 

De acordo com a lei 7498/86, o planejamento e a supervisão da assistência de 

enfermagem são competências privativas do enfermeiro
1
. Assim sendo, o cuidado de 

enfermagem só deveria ser prestado mediante a avaliação e a tomada de decisão deste, 

no sentido de que ao cliente seja assegurada a prestação de cuidados adequados ao 

atendimento de suas necessidades com segurança e qualidade.  

A gerência de enfermagem possui inúmeras competências e responsabilidades, 

desde o cálculo de dimensionamento de pessoal, elaboração participativa de protocolos 

assistenciais, processos de avaliação e qualificação da instituição de saúde, de forma 

colegiada com os demais membros da direção e junto aos órgãos competentes até 

mesmo a participação na prática assistencial, no entanto, todas convergem para o 

exercício profissional de forma a garantir ao cliente, família e comunidade uma 

assistência à saúde com qualidade
1,2

. 

No contexto da enfermagem pediátrica, competências gerenciais tomam maior 

força, uma vez que a população pediátrica via de regra, apresenta maior grau de 

dependência de cuidados e que a hospitalização pediátrica causa impactos negativos na 

vida desta parcela da população com a restrição de seus hábitos e convívio familiar além 

da restrição ao acesso à educação oficial
3
. 

Em 2013, ocorreram 38.966 óbitos por causas evitáveis em crianças de zero a 

quatro anos
4
. 

Em 2014, no Brasil, somou-se 1.226.539 crianças hospitalizadas por diversas 

causas, sendo essas geradoras de impactos negativos sobre a vida das crianças que são 

retiradas de suas casas e do convívio com seus parentes e amigos, por até diversos dias
5
. 

Diante disso, reconhece-se a complexidade do cuidado de enfermagem 

pediátrico, que deverá ser desenvolvido de forma sistematizada e fundamentada em 

bases legais, científicas, metodológicas e teóricas; razão pela qual a Resolução do 
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Conselho Federal de Enfermagem 358 de 2009, determina que a Sistematização da 

Assistência de enfermagem e consequentemente as etapas do Processo de Enfermagem 

(PE) sejam realizadas, em todas as instituições de saúde onde os cuidados de 

enfermagem são prestados
6
. 

 

1.2 A gerência do cuidado e o processo de enfermagem 

Nas palavras de José Serra, então Ministro da Saúde do Brasil, em 2001, por 

ocasião da criação do Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, 

“com condições idênticas de trabalho, um hospital consegue melhores resultados que o 

outro se houver compromisso da liderança, qualidade na gestão, competência e 

criatividade da equipe”
7
.  

O então Ministro da Saúde atribuiu já à época, a oferta de atendimento 

humanizado à população a ocorrência de bons resultados. Este programa teve vigência 

até 2003, quando foi substituído pela Política Nacional de Humanização. Pode-se 

considerar que o PNHAH foi o percussor da atual Política. 

 A gerência é instrumento capaz de desencadearem todos os trabalhadores de 

uma instituição atitudes de reflexão e revisão de sua prática, que os orientaria no 

caminhar rumo à adesão e comprometimento com a produção de cuidados à saúde e, 

não de cumprimento de tarefas fragmentadas centradas no desenvolvimento de 

procedimentos isolados
8
. 

“A competência gerencial implica articulação e mobilização proativa de 

conhecimentos, habilidades e atividades em toda e qualquer situação, previsível ou não, 

enfocando tanto aspectos administrativos como clínicos”
8
. 

 Estas citações clarificam o papel do Gerente de Enfermagem enquanto agente de 

mudança no processo de saúde-doença, com reflexo imediato sobre a saúde do cliente, 

família, comunidade, visibilidade e reconhecimento de sua equipe, sendo tão mais 

positivas suas ações quanto seu comprometimento. É possível identificar o Gerente de 

Enfermagem como propulsor e maior incentivador de sua equipe no sentido da 

institucionalização do PE. 
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O PE compreende 05 fases, que são de extrema importância para que se tenha o 

cuidado individualizado e teve seu início no Brasil em 1979 por Wanda de Aguiar 

Horta, que utilizou o atendimento das necessidades humanas básicas, estruturados na 

teoria da motivação humana de Abraham Maslow para subsidiar a assistência de 

enfermagem. Esta teoria parte do princípio de que todo ser humano tem necessidades 

comuns, e que essas estão hierarquizadas: necessidades fisiológicas, de segurança, 

sociais, de estima e autorrealização, levando-os a motivar seu comportamento no 

sentido de satisfazê-las para melhor desempenharem suas atividades
9
.  

Neste sentido, a legislação brasileira, principalmente através da lei 7498/86, que 

regulamenta o exercício da enfermagem e da Resolução 358/2009, vêm frequentemente 

orientar e embasar a equipe de enfermagem quanto à institucionalização da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 

Outra contribuição de fundamental importância à realização da SAE e do PE 

está nas ações da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) Nacional. Foram 

desenvolvidos diversos trabalhos com expressiva representação da Associação, tanto no 

âmbito nacional, bem como, internacional. A criação em 1991, do 1º Simpósio Nacional 

de Diagnóstico de Enfermagem (SINADEn), a participação da construção da 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), estão dentre os seus 

principais legados à enfermagem brasileira
10

. 

 O cuidado será individualizado, quando o enfermeiro ouvir, examinar e perceber 

as queixas do seu cliente, sinais objetivos e subjetivos. Ao realizar este exame, o 

enfermeiro recolhe informações para formular o histórico de enfermagem, que é a 

primeira etapa do processo.  

Após o levantamento do histórico, o enfermeiro fará a análise e o processamento 

de todas estas informações, mediante um referencial teórico que indicará, por 

conseguinte as necessidades humanas básicas afetadas e os problemas de enfermagem. 

Os problemas analisados de acordo com uma taxonomia conduzirão à identificação dos 

diagnósticos de enfermagem (DE).  

Uma vez identificados os DE, será elaborado o planejamento assistencial que 

inclui o estabelecimento de atividades, definição de metas, identificação dos resultados 
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esperados e a determinação das intervenções de enfermagem, que por sua vez, serão 

avaliadas, reavaliadas e modificadas de acordo com a resposta individual do cliente. 

A Gerência de Enfermagem é de vital importância para a institucionalização da 

SAE, uma vez que é a estrutura administrativa que possui a competência legal para 

definir as ações e fazeres da equipe de enfermagem com base na legislação brasileira 

vigente
11

. 

  Sendo a SAE um importante caminho para se realizar o cuidado de enfermagem 

individualizado, em decorrência de orientar a equipe quanto aos métodos e, o gerente de 

enfermagem o responsável técnico da equipe ao assumir junto aos órgãos de 

fiscalização do exercício profissional tal responsabilidade e que dentre elas está inserida 

a promoção da SAE e do PE
11

, pode-se dizer que este deve ser o principal facilitador 

para que a esta seja efetivamente implantada no serviço de saúde. 

1.3 Problemática e relevância do estudo 

 Muitos fatores são de extrema importância e com grande capacidade de 

influenciar nas decisões dos gerentes de enfermagem, quando se trata da implantação do 

PE, de forma a direcioná-lo ou não na sua institucionalização. 

Dentre eles podem ser citados o dimensionamento de pessoal, com escassez de 

enfermeiros, as diversas condições estruturais dos serviços, a baixa remuneração dos 

profissionais de enfermagem, a falta de reconhecimento da profissão do enfermeiro 

como um elemento importante na tomada de decisões no que tange a prestação do 

cuidado, além de fatores políticos e sociais de modo a gerar obstáculos à 

institucionalização
12

, todavia, outros fatores podem influenciar positivamente dando-lhe 

subsídios à institucionalização do PE, são exemplos à obrigatoriedade de se cumprir a 

Resolução COFEN 358/09
6
 e a RDC 36/2013

13
 que em suas competências no artigo 7º- 

VIII “desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em segurança do 

paciente e qualidade em serviços de saúde”
 13

. 

Ademais, as políticas públicas na atenção à saúde da criança sustentam a ideia 

de que é importante qualificar e integrar o cuidado de enfermagem com outras 

disciplinas para obtenção da atenção integral e integralizada da assistência a esta 

população. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança possui como 
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objetivo principal a promoção e a proteção da saúde da criança mediante atenção e 

cuidados integrados e integrais, principalmente na população pediátrica até 09 anos de 

idade
14

. Neste sentido, instrumentalizar enfermeiros, afim de que o gasto de tempo seja 

bem planejado, pode colaborar com a melhoria da qualidade do cuidado.  

Na prática, verifica-se a existência de lacunas no que se refere à proposição e à 

validação do tempo de assistência para o atendimento das necessidades dos pacientes 

internados em unidades pediátricas, bem como de estudos que utilizem metodologias 

objetivas para identificar a carga de trabalho da equipe de enfermagem nessas 

unidades
15

, não obstante, a população pediátrica possui maior grau de dependência de 

cuidados, uma vez que ainda não possui autonomia para realização do autocuidado e, 

que embora possa permanecer acompanhada de seu familiar responsável, a realização 

dos cuidados cotidianos deve ser realizada, auxiliados ou supervisionados pela equipe. 

A elaboração do manual de orientação de diagnósticos e intervenções de 

enfermagem como produto desta pesquisa visa proporcionar uma ferramenta que 

colabore com o exercício e a qualificação do cuidado voltado para crianças. O propósito 

inicial de utilização do manual é para as crianças internadas nas enfermarias clínicas e 

cirúrgicas, em função do PE já ser executado nestas unidades e posteriormente estender 

às crianças usuárias de todas as unidades de atendimento de enfermagem no Complexo 

de Saúde Infantil do município. 

 A Instituição alvo deste estudo está situada na Baixada Fluminense, região 

geopolítica do Estado do Rio de Janeiro com múltiplas carências, inclusive de acesso 

aos serviços públicos de saúde, principalmente quando se trata de leitos pediátricos. 

Estatísticas do Núcleo de Vigilância Hospitalar da instituição afirma que 

aproximadamente 30% do atendimento prestado no Complexo de Saúde Infantil são de 

crianças não munícipes, oriundas das cidades circunvizinhas bem como, de bairros da 

Cidade do Rio de Janeiro, próximos ao Hospital. Em razão do baixo número de leitos, a 

taxa de ocupação gira sempre em torno de 100% uma vez que no atendimento de 

emergência a frequência encontrada é por volta de 600 atendimentos/dia.  Daí a 

importância deste Hospital em sua região geográfica e a grande relevância deste estudo, 

além de que, dados epidemiológicos apontam que a prevalência de internações de 
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crianças compreende a faixa etária até 05 anos de vida, principalmente por doenças 

respiratórias. 

 

1.4 O cenário da pesquisa e o processo de enfermagem 

Ao longo de 09 anos, o Hospital vem realizando a implantação do Processo de 

Enfermagem, sendo desenvolvido com a seguinte estratégia: 

- Em 2005, a gerência do Serviço de Enfermagem em parceria com os demais 

enfermeiros do Hospital, no total de 15 enfermeiros, iniciou o processo de implantação 

com a confecção de um formulário de histórico de enfermagem. A operacionalização 

desta atividade ficara por conta do Enfermeiro Supervisor que ao realizar as atividades 

de admissão da criança nas enfermarias, realizava o exame físico e a entrevista com o 

responsável pela criança, de forma a preencher o formulário, gerando a partir daí a 

identificação das necessidades humanas básicas afetadas e os problemas de enfermagem 

ao qual a criança apresentava por ocasião da hospitalização. Esta atividade perdurou 

pelos anos de 2005, 2006, 2007 e início do ano de 2008.  

- Em 2008, a realização do histórico foi interrompida por questões operacionais e 

mudança da Gerência da Divisão de enfermagem, pela nomeação de uma nova diretoria. 

Neste ano, houve epidemia de dengue com consequente sobrecarga importante de 

trabalho à equipe, o que inviabilizou a continuidade. 

- Em 2010, o processo de enfermagem foi retomado e o histórico voltou a ser realizado. 

Agora não mais pelo Enfermeiro Supervisor, mas sim, pelos enfermeiros responsáveis 

pela assistência direta à criança uma vez que foram remanejados profissionais de 

enfermagem de outras unidades municipais para o hospital, oriundos das Unidades Pré-

hospitalares (UPH), em função de que para estas, ocorrera a contratação de uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público com gestão plena dos serviços. 

Nesta ocasião houve novamente substituição da direção de enfermagem; 

-Em 2011, após a equipe vivenciar a experiência de retorno das atividades do PE, houve 

progresso na implantação, com a institucionalização da avaliação diária da criança pelo 

enfermeiro assistencial e registro no prontuário da evolução de enfermagem; 
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-Em 2012, foram realizadas oficinas junto ao serviço de educação continuada no sentido 

de progredir a implantação do PE e foi decidido e organizado pelos enfermeiros o uso 

da taxonomia NANDA-I para a definição dos diagnósticos de enfermagem e o início da 

aplicação do formulário de prescrição de enfermagem.  

O diagnóstico de enfermagem passou a ser registrado direto no prontuário do 

paciente por ocasião da evolução diária do enfermeiro e as prescrições de enfermagem 

com o uso de formulário próprio, pré-formulado, com os cuidados de enfermagem que 

mais ocorrem na instituição. Assim sendo, a Instituição estudada passou a realizar todas 

as etapas do PE, no entanto, há dificuldade e maior gasto de tempo para realizá-lo, pois 

os enfermeiros precisam utilizar-se do livro de diagnósticos de enfermagem da 

NANDA-I para identificar os diagnósticos de enfermagem correspondentes aos 

problemas de enfermagem identificados. 

 

1.5 Justificativa 

O estudo se justifica pela representatividade que o Hospital estudado possui em 

sua região geopolítica, região metropolitana I do Estado do Rio de Janeiro, na 

qualificação do serviço de enfermagem prestado principalmente à população da Baixada 

Fluminense bem como, a identificação da prevalência dos diagnósticos e intervenções 

de enfermagem nesta clientela e a formulação de um manual de orientação de 

diagnósticos e intervenções de enfermagem poderá contribuir para um melhor 

gerenciamento do tempo gasto pelos enfermeiros na realização do PE e, por 

conseguinte, fortalecer de forma permanente a execução deste além de servir como 

modelo para que outras Instituições de Saúde possam utilizar-se desta estratégia uma 

vez que há dificuldade dos gestores em institucionalizar o PE. 

 Sabe-se que há importante lacuna na avaliação da carga de trabalho
15

 e 

consequentemente ainda não há uma adequada definição do dimensionamento de 

pessoal de enfermagem para unidades pediátricas, no entanto, estão sendo 

desenvolvidos estudos neste sentido, como por exemplo, a escala DINI, que propõe 

padrões de avaliação do perfil do paciente pediátrico e consequentemente a carga de 

trabalho para a enfermagem
16

. Uma vez identificada pela gerência de enfermagem,  
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através de indicadores, qual a carga de trabalho, será possível justificar o adequado 

dimensionamento da equipe, promovendo a concretização dos cuidados de enfermagem 

requeridos à criança e sua família.  Por outro lado, o conhecimento da carga por si só 

não dá conta do cuidado. Daí a importância de se criar mecanismos favorecedores como 

a execução do PE. 

 Neste sentido, tanto a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), quanto o 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), promovem ao longo de décadas 

discussões e trabalhos para que a enfermagem brasileira possa avançar na qualificação 

do cuidado de enfermagem
10

. 

Pode-se destacar o movimento da ABEN, na publicação da 20
a
 edição da 

REBEn em 1967, a contribuição de Wanda de Aguiar Horta com o artigo intitulado 

“Contribuições sobre o diagnóstico de enfermagem”, outra contribuição marcante 

ocorreu por ocasião da XXII Semana Brasileira de Enfermagem em 1970 também por 

Horta com a publicação do artigo diagnóstico de enfermagem estudo básico da 

determinação de dependência de enfermagem. 

 Quanto ao COFEN, as lutas perpassam pela aprovação da lei 7498/86 que 

“dispõe sobre o exercício da enfermagem a regulamentação do exercício da 

enfermagem, e dá outras providências” além das Resoluções 272/02 já revogada pela 

publicação da resolução 358/09 que “dispõe sobre a sistematização da assistência de 

enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes, públicos ou 

privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras 

providências”. Percebe-se então a necessidade dos gerentes de enfermagem abraçar a 

causa de continuar a luta histórica de desenvolver o processo de enfermagem no Brasil. 

 Justifica-se ainda, porque quando o cuidado de enfermagem é sistematizado, 

pressupõe maior qualidade e menor risco ao cliente, profissionais e instituições.  
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1.6 Objeto e objetivos 

Objeto do Estudo: 

O objeto deste estudo são os diagnósticos e intervenções de enfermagem 

aplicadas à clientela pediátrica. 

Objetivo Geral:  

Produzir um manual de orientação de diagnósticos e intervenções de 

enfermagem para a clientela das unidades de internação de um Hospital Público 

Pediátrico do Estado do Rio de Janeiro.  

 

Objetivos específicos:  

1- Identificar os diagnósticos de enfermagem nos prontuários das crianças 

internadas. 

2- Estabelecer a prevalência dos diagnósticos de enfermagem em crianças 

internadas. 

3- Levantar nos prontuários de crianças as intervenções de enfermagem 

relacionadas aos respectivos diagnósticos de enfermagem. 
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CAPÍTULO II 

BASES TEÓRICAS 

 

A filosofia da enfermagem é importante para lembrar-nos de quem somos e para 

quem desenvolvemos nossas atividades profissionais, então, o pensamento filosófico da 

enfermagem deixa bem claro a realidade da profissão do enfermeiro, principalmente 

pelos 03 seres: o ser enfermeiro, o ser paciente e o ser enfermagem. 

 Não é possível existir enfermagem sem estes 03 seres, não é possível ser 

enfermagem sem os seres humanos presentes no ser enfermeiro e o ser cliente, 

entendido inclusive não só individualmente, mas também na coletividade enquanto 

família ou comunidade. Transcender o ser enfermagem é ir além da obrigação do “ter o 

que fazer”
9
.Compreender que o papel da enfermagem transcende todas as barreiras é 

fundamental ao exercício da enfermagem, algo que fica explícito pela citação acima. 

 O enfermeiro precisa se apropriar de todos os aspectos que envolvem o ser 

humano, compreendendo o biológico, o mental, o ambiental e o social para 

desempenhar seu papel de cuidador apropriadamente.  

Neste contexto, as teorias de enfermagem fornecem reflexão e subsídios 

suficientes aos enfermeiros para desenvolvimento de sua prática. Apresenta-se um 

pouco sobre a Teoria de Wanda Horta por esta ser a precursora do processo de 

enfermagem no Brasil e, data a importância histórica de sua contribuição à enfermagem 

brasileira. 

2.1 As teorias da enfermagem 

Para que se tenha uma assistência de enfermagem adequada e individualizada é 

necessária à aplicação da SAE
17

, baseada em uma teoria específica que seja de 

conhecimento de todos os profissionais da instituição que realizam o cuidado. Além 

disso, deve estar ajustada conforme as possibilidades de cada instituição: número de 

funcionários, horas semanais de serviço, dentre outros
18

. A enfermagem sempre se 

baseou em princípios, crenças, valores e normas tradicionalmente aceitos, porém a 

evolução da ciência mostrou a necessidade de se pesquisar para construir o saber. 

Assim, na década de 50 os enfermeiros perceberam a necessidade de desenvolver 
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conhecimentos específicos e concluíram que isso só seria possível através da elaboração 

de teorias próprias
19

. As teorias de enfermagem podem ser classificadas por dois modos 

distintos
20

: 

1- quanto ao foco primário permitindo então definir 04 grupos distintos de teorias: 

 Centradas no cliente,  

 Centradas no relacionamento entre o cliente e o ambiente; 

 Centradas na interação enfermeiro-cliente; 

 Centradas na terapêutica da enfermagem.  

2- no segundo modo, a classificação é feita pelo papel que o enfermeiro desempenha na 

prática profissional e a escola de pensamento que os teóricos estão ligados. Neste modo 

distinguem-se 03 grupos de teorias de enfermagem: 

 Orientadas para as necessidades dos clientes; 

 Orientadas pelo processo de interação enfermeiro- paciente; 

 Orientadas no resultado das ações de enfermagem.  

São diversas as teorias de enfermagem encontradas atualmente e que contribuem 

de sobremaneira à construção do saber da enfermagem, haja vista que a enfermagem é 

uma ciência e uma arte dedicada ao cuidado da pessoa humana quer seja individual ou 

coletivamente. Neste trabalho utiliza-se a Teoria das Necessidades Humanas de Wanda 

Horta por ser a teoria empregada pela equipe de enfermeiros na instituição cenário deste 

estudo, bem como, foi a teoria de Wanda Horta que mais fortemente modificou a prática 

da área no Brasil
20

. 

2.1.1 A Teoria de Wanda Horta ou Teoria das Necessidades Humanas 

Básicas 

 Desde a década de 1960 Wanda de Aguiar Horta debruçou-se em propor uma 

metodologia de desenvolvimento do cuidado de enfermagem. Realizou inúmeros 

estudos provocando um novo paradigma para a enfermagem brasileira. Deste modo, 

através de sua teoria, a sociedade científica passa a vislumbrar a enfermagem como uma 

profissão em processo de evolução, deixando de ser vista como uma atividade empírica 

para uma profissão científica a caminho da independência de suas ações. É baseada nas 
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necessidades humanas básicas e classificada de acordo com João Mohana em 

necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais
20

. 

 A teoria põe em foco e engloba leis gerais que regem os fenômenos universais 

como a lei do equilíbrio (homeostase) que diz que todo o universo mantém-se por 

equilíbrio dinâmico entre seus seres; a lei da adaptação que diz que todos os seres do 

universo interagem com seu meio externo a fim de se ajustarem e permanecerem em 

equilíbrio e a lei do holismo que diz que o universo é um todo, a célula é um todo e esse 

todo, não é mera soma de partes constituintes de cada ser
9
.  

O quadro 1 apresenta a lista das Necessidades Humanas Básicas distribuídas na 

classificação de Mohana. 

Quadro 1 - Necessidades humanas básicas de acordo com a classificação de Mohana 

NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS NECESSIDADES PSICOSSOCIAIS 

1. Oxigenação 
1. Segurança 

2. Hidratação 2. Amor 

3. Nutrição 3. Liberdade 

4. Eliminação 4. Comunicação 

5. Sono e repouso 5. Criatividade 

6. Exercícios e atividades físicas 6. Aprendizagem (educação à 

saúde) 

7. Sexualidade 7. Gregária 

8. Abrigo 8. Recreação 

9. Mecânica corporal 9. Lazer 

10. Motilidade 10. Espaço 

11. Cuidado corporal 11. Orientação no tempo e no espaço 

12. Integridade cutaneomucosa 12. Aceitação 

13. Integridade física 

 

13. Autorrealização 

14. Regulação: térmica, hormonal, 

neurológica, hidrossalina, 

eletrolítica, imunológica, 

crescimento celular, vascular. 

 

14. Autoestima 

15. Participação 

16. Autoimagem 

15. Locomoção 17. Atenção 

16. Percepção olfativa, visual, auditiva, 

tátil, gustativa, dolorosa. 

 

17. Ambiente  

18. Terapêutica 

 
 

NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS: 
Religiosa ou teológica, ética ou de 

filosofia de vida. 

Fonte: Adaptado de Wanda Horta - Processo de Enfermagem
9
. 
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2.2 A Taxonomia II da NANDA-I 

 A preocupação com a necessidade de uma padronização da linguagem para 

definir os conhecimentos específicos da enfermagem, ganhou dimensões significativas 

na década de 70, na América do Norte. Assim, pensando nessa padronização e na 

necessidade de se desenvolver uma terminologia para descrever os problemas de saúde 

diagnosticados e tratados por enfermeiros, em 1973, foi realizada a 1ªConferência 

Nacional sobre Classificação dos Diagnósticos de Enfermagem.  

Em 1982, aconteceu 5ª Conferência Nacional sobre Classificação dos DE e foi 

apresentada uma lista de 50 DE, sendo esta, aceita para testes clínicos e que 

posteriormente originou a criação da North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA).  

A NANDA-I é um sistema de classificação que organiza os DE com a finalidade 

de promover sua reflexão e compreensão. Ao contrário do Código Internacional de 

Doenças (CID), que procura descrever uma doença, preocupa-se em identificar a 

situação de saúde/doença dos indivíduos internados, resultando em um cuidado de 

enfermagem individual e integral fundamentado no conhecimento científico de 

descrever a reação do paciente diante da doença
21

. 

A primeira taxonomia da NANDA-I foi aprovada em 1986, sendo organizada 

em novos padrões de resposta da pessoa (trocar, comunicar, relacionar, valorizar, 

escolher, mover, perceber, conhecer, sentir). Em 2001, foi publicada a taxonomia II, 

caracterizando-se por ser multiaxial e com flexibilidade da nomenclatura, o que 

permitiu modificações e inclusão de novos diagnósticos
21

.  

A estrutura da Taxonomia II da NANDA-I possui 03 níveis: domínios, classes e 

diagnósticos de enfermagem. É composta de 13 domínios, 47 classes e 201diagnósticos. 

Um domínio é uma esfera de conhecimentos, influências e questionamento. Uma classe 

é um grupo, conjunto ou tipo que partilha atributos comuns
22

. 
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2.2.1 Eixos da Taxonomia II da NANDA-I 

Para definição dos diagnósticos de enfermagem, a NANDA-I utiliza 07 eixos. 

Quadro 2 - Esquema dos Eixos e Foco Principal 

Eixo Descrição 

01 Foco diagnóstico. 

02 Sujeito do diagnóstico.  

03 Julgamento.  

04 Localização.  

05 Idade. 

06 Tempo.  

07 Situação do diagnóstico.  

 

Fonte: adaptado de Diagnósticos de enfermagem NANDA-I 2012-2014
22

. 

 

Apresenta-se a seguir as tabelas completas dos eixos e definições. 

Eixo 1 – Foco 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”
21

. 

Quadro 3 - Relação dos focos dos diagnósticos 

1 Amamentação 48 Disfunção sexual 95 Padrão de sono 

2 Ansiedade 49 Disreflexia autonômica 96 Padrão respiratório 

3 
Ansiedade relacionada 

à morte 
50 Dor 97 Paternidade/maternidade 

4 
Ansiedade relacionada 

à morte 
51 Eliminação urinária 98 Perambulação 

5 Aspiração 52 Enfrentamento 99 Perfusão gastrintestinal 

6 Aspiração 53 Envenenamento 100 Perfusão renal 

7 Atividade de recreação 54 Equilíbrio de líquidos 101 Perfusão tissular 

8 Atividade de recreação 55 Esperança 102 Pesar 

9 Autoconceito 56 Estado de imunização 103 Planejamento de atividade 

10 Autocontrole da saúde 57 Estilo de vida 104 Poder 

11 Autocuidado 58 Estresse 105 Processo de criação de filhos 

12 Autoestima 59 Fadiga 106 Processos familiares 

13 Automutilação 60 Falta de adesão 107 Proteção 

14 Autonegligência 61 Função hepática 108 Quedas 
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15 Bem-estar espiritual 62 Hipertermia 109 Recuperação cirúrgica 

16 Binômio materno-fetal 63 Hipotermia 110 Relacionamento 

17 Campo de energia 64 Icterícia 111 Religiosidade 

18 
Capacidade adaptativa 

intracraniana 
65 Identidade pessoal 112 Resiliência 

19 
Capacidade de 

transferência 
66 Imagem corporal 113 

Resposta adversa a meio de 

contraste com iodo 

20 Choque 67 Incontinência 114 Resposta alérgica 

21 Comportamento 68 Infecção 115 
Resposta ao desmame 

ventilatório 

22 
Comportamento de 

saúde 
69 Insônia 116 Retenção urinária 

23 Comunicação 70 
Insuficiência na capacidade 

para melhorar 
117 Sangramento 

24 Comunicação verbal 71 Integridade da pele 118 Saúde 

25 Conflito de decisão 72 Integridade tissular 119 Sentimento de impotência 

26 Conflito de papel 73 Interação social 120 
Síndrome da interpretação 

ambiental 

27 Conforto 74 Intolerância à atividade 121 
Síndrome da morte súbita do 

lactente 

28 Confusão 75 Isolamento social 122 Síndrome do desuso 

29 Conhecimento 76 Leite materno 123 
Síndrome do estresse por 

mudança 

30 Constipação 77 Lesão 124 Síndrome do trauma de estupro 

31 Contaminação 78 
Lesão por posicionamento 

Peri operatório 
125 Síndrome pós-trauma 

32 Controle de impulso 79 Lesão térmica 126 Sofrimento espiritual 

33 
Controle de regime 

terapêutico 
80 Manutenção da saúde 127 Sofrimento moral 

34 Crescimento 81 Manutenção do lar 128 Solidão 

35 
Crescimento e 

desenvolvimento 
82 Medo 129 Sono 

36 Deambulação 83 Memória 130 Sufocação 

37 Débito cardíaco 84 Mobilidade 131 Suicídio 

38 Deglutição 85 Motilidade gastrintestinal 132 Temperatura corporal 

39 Dentição 86 Mucosa oral 133 Tensão do papel de cuidador 

40 Desenvolvimento 87 Náusea 134 Termorregulação 

41 
Desenvolvimento de 

papel 
88 Negação 135 Trauma vascular 

42 
Desequilíbrio 

eletrolítico 
89 Negligência unilateral 136 Tristeza 

43 Desesperança 90 Nível de glicose no sangue 137 Troca de gases 

44 
Desobstrução de vias 

aéreas 
91 Nutrição 138 Vinculo 

45 Diarreia 92 Olho seco 139 Violência direcionada a outros 
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46 Dignidade humana 93 Padrão de alimentação 140 
Violência direcionada a si 

mesmo 

47 

Disfunção 

neurovascular 

periférica 

94 Padrão de sexualidade 141 Volume de líquidos 

Fonte: adaptado de Diagnósticos de enfermagem NANDA-I2012-2014
22

. 

 

Eixo 2 – 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”
22

. 

Quadro 4 - Relação dos sujeitos do diagnóstico 

Sujeito Definição 

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 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. 

Fonte: adaptado de Diagnósticos de enfermagem NANDA 2012-2014
22

. 

 

 

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”
22

. 

 

 



37 
 

Quadro 5 - Valores do Eixo 3 

Valor Definição 

Complicado Envolvido de forma complicada, complexo. 

Comprometido Danificado, vulnerável. 

Diminuído Menor (tamanho, quantidade ou grau). 

Defensivo  Usado pra defesa ou proteção, ou com essa pretensão. 

Deficiente Insuficiente, inadequado. 

Atrasado Retardado, lento ou adiado. 

Incapacitado Limitado, em desvantagem. 

Desorganizado Não organizado ou controlado de modo adequado 

Desproporcional Grande ou pequeno demais em comparação com a norma. 

Perturbado Agitado, interrompido, com interferência. 

Disfuncional Que não funciona normalmente. 

Eficaz Que produz o efeito pretendido ou desejado. 

Melhorado Com mais qualidade, valor ou alcance. 

Excessivo Além da necessidade ou desejado. 

Falha Interrupção do funcionamento ou do desempenho adequado. 

Desequilibrado Desproporcional ou fora do equilíbrio. 

Prejudicado Danificado, enfraquecido. 

Ineficaz Que não produz o efeito pretendido ou desejado. 

Insuficiente Quantidade ou qualidade incapaz de satisfazer a uma 

necessidade ou exigência 

Interrompido Que teve a continuidade quebrada 

Baixo Aquém da norma. 

Organizado Adequadamente integrado ou controlado. 

Fonte: adaptado de Diagnósticos de enfermagem NANDA-I 2012-2014
22

. 

 

Eixo 4 – Localização: “descreve as partes/regiões do corpo e/ou as funções 

relacionadas-todos os tecidos, órgãos, locais ou estruturas anatômicas”
22

. 

Quadro 6 - Eixo 4: localização 

1. Auditivo 2. Cardíaco 3. Cardiopulmonar 

4. Cerebral 5. Cinestésico 6. Corporal 

7. Dentário 8. Gastrintestinal 9. Gustativo 

10. Hepático 11. Intestinal 12. Intracraniano 

13. Mamário 14. Mucosas 15. Neurovascular 

16. Olfativo 17. Oral 18. Pele 

19. Periférico 20. Renal 21. Tátil 

22. Tissular 23. Urinário 24. Vascular 

25. Vascular/periférico 26. Verbal 27. Vesical 

28. Visual   

Fonte: adaptado de Diagnósticos de enfermagem NANDA-I 2012-2014
22

. 
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Eixo 5 – Idade: “refere-se à idade da pessoa que é sujeito do diagnóstico”
22

. 

Quadro 7- Eixo 5: Idade 

Fase da Vida Idade 

Feto Antes do nascimento 

Neonato (0-28 dias) De zero aos 28 dias 

Lactente (até 12 meses) Até 12 meses 

Criança que começa a andar De 1 a 3 anos 

Pré-escolar (3-6) De 3 a 6 anos 

Escolar De 6 a 12 anos 

Adolescente De 12 a 19 anos 

Adulto De 19 a 65 anos 

Idoso Acima de 65 anos 

Fonte: adaptado de Diagnósticos de enfermagem NANDA-I 2012-2014
22

. 

 

Eixo 6 – Tempo: “descreve a duração do conceito diagnóstico (eixo 1)”
22

. 

Quadro 8- Eixo 5: Tempo 

Tempo Definição 

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; se mantém sem parar. 

Fonte: adaptado de Diagnósticos de enfermagem NANDA-I 2012-2014
22

. 

 

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”
22

. 

Quadro 9 - Eixo 5: Tempo 

Situação Definição 

Real Existe de fato ou realmente, existe no tempo atual. 

Promoção da Saúde Comportamento motivado pelo desejo de aumentar o bem 

estar e concretizar o potencial de saúde humana. 

Risco Vulnerabilidade, em especial, como consequência da 

exposição a fatores que aumentam a chance de lesão ou 
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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”, foram incorporados em promoção da 

saúde. 

Fonte: adaptado de Diagnósticos de enfermagem NANDA-I 2012-2014
22

. 

Desde sua criação, a NANDA-Internacional, tem contribuído de forma 

significativa na definição de uma linguagem padronizada sobre o cuidado de 

enfermagem. Trata-se de uma taxonomia que está em constante processo de reavaliação 

afim de que possa representar mais fidedignamente as necessidades de cuidado de 

enfermagem que o paciente possa apresentar. O PE é a ferramenta que mais 

adequadamente pode nortear a tomada de decisão e prestação do cuidado ao cliente, 

favorecendo assim, a qualificação e o desenvolvimento do papel do enfermeiro no 

contexto dos serviços de saúde. Inúmeros artigos científicos apontam os DE NANDA-I 

como os mais frequentemente aplicados na realização do PE. 

 

2.3 A gerência do cuidado e a sistematização da assistência de 

enfermagem 

O enfermeiro é o profissional que coordena e gerencia todo o processo de 

assistência a ser desenvolvido em relação ao paciente e tudo o que o envolve no 

contexto da instituição hospitalar
23

.  

O enfermeiro tem basicamente quatro atividades essenciais que norteiam a sua 

profissão: assistencial, gerencial, educativa e de pesquisa. No cotidiano de trabalho, 

estas atividades não podem ser desenvolvidas separadamente, pois a interseção entre 

elas é um fator importante para prestar assistência de enfermagem de forma segura e 

livre de riscos à população
24

. 

 Todos os enfermeiros devem desenvolver algum nível das 04 atividades, ou 

seja, todos são agentes de mudança enquanto lideram uma equipe, pois, a liderança de 
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equipe é parte importante do papel de gerência do cuidado de enfermagem, que pode 

resultar em minimização de custos e problemas no serviço e consequentemente maior 

qualidade do serviço prestado. Na internação pediátrica contribui à alta responsável, 

minimizando os impactos negativos da hospitalização infantil. 

No século XIX, Florence Nightingale postulou um sistema de organização do 

serviço de enfermagem, institucionalizando a hierarquização do fazer em enfermagem, 

o que naquela época tornou-se o modelo de organização da enfermagem.  

Passou então, a existir ladies Nurses e as Nurses, sendo ladies Nurses as 

responsáveis pela organização e definição do trabalho de enfermagem e as Nurses as 

responsáveis diretas pela prestação do cuidado de enfermagem
25

. A própria formação 

era diferenciada, enquanto ladies Nurses estudavam um ano de aulas sobre 

administração e chefia, além de dois anos de prática, as Nurses apenas cursavam um ano 

de instrução, além de mais três de prática supervisionada
24

. Observa-se com isso que 

Nightingale, introduziu na Enfermagem os primeiros conceitos de administração.  

Pode-se entender então, que naquela época já havia a organização do trabalho de 

enfermagem e um posicionamento a respeito do profissional responsável por definir o 

cuidado a ser prestado. Desta forma surge na enfermagem a figura do gerente de 

enfermagem que tem a função de organizar a prática de enfermagem e 

consequentemente proporcionar a qualificação e segurança no cuidado. 

 A SAE é uma ferramenta importante da gerência do cuidado uma vez que ao 

realizá-la, o gerente de enfermagem e sua equipe podem organizar o trabalho “quanto ao 

método, pessoal e instrumentos”
6
, definir as atividades pertinentes ao perfil de sua 

clientela, priorizando as atividades de maior relevância e impacto social, principalmente 

quando se gerencia unidades públicas de saúde.  

A utilização da SAE é a principal estratégia para melhorar a qualidade da 

assistência oferecida e propicia conhecimento individualizado e integral aos pacientes
25

. 

A SAE pode contribuir para que a enfermagem adquira autonomia profissional, visto 

que utiliza bases científicas e teóricas que só serão alcançadas com a aplicação 

sistemática do PE
9
.  



41 
 

A sistematização da assistência possibilita criar uma linguagem universalizada 

para os cuidados de enfermagem, identificar sua eficácia e estabelecer um padrão de 

qualidade, entretanto, a implementação da SAE ainda é um desafio, pois é um processo 

incipiente nos serviços de saúde, dadas as dificuldades, como a sobrecarga de trabalho 

associada aos desvios e a indefinição da função do enfermeiro, a exiguidade de tempo 

para a assistência dado o número insuficiente de profissionais e a falta de conhecimento 

da equipe de enfermagem sobre a SAE
26,27

.  

A legislação brasileira e o orçamento público, no caso das instituições públicas, 

são exemplos de fatores que dificultam a rápida solução de problemas como o déficit de 

profissionais, materiais e estrutura. A Constituição Federal do Brasil de 1988 determina 

que o provimento de cargos públicos deva ser realizado mediante concurso público. A 

realização do concurso público para provimento de profissionais no âmbito do SUS é 

um processo de reposição de capital humano que requer dos gestores planejamento para 

evitar déficit de profissionais. De forma semelhante, o abastecimento de materiais 

hospitalares e melhorias de estrutura das instituições deverão ser realizados mediante 

processo de licitação preconizado pela lei 8.666/1993
28,29

.  

No Brasil, a Sistematização da Assistência de Enfermagem é uma atividade do 

gerente de enfermagem bem definido na legislação, tanto na Lei 7498/86 que 

regulamenta o exercício da enfermagem, quanto na Resolução 358/09 que dispõe sobre 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de 

Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional 

de Enfermagem
6
. 

 É preciso entender que há diferença entre SAE e PE. Muitos autores utilizam-se 

destas metodologias como sinônimos, entretanto, são metodologias diferentes de 

gerenciar o cuidado de enfermagem. Enquanto a SAE é um conjunto de ferramentas que 

instrumentalizam o enfermeiro, o PE é uma metodologia que orienta o cuidado 

profissional de enfermagem e documentação
30

. 

Cabe, portanto ressaltar que a SAE e o PE são inter-relacionados, apesar de suas 

especificidades conceituais e operacionais, e quando incorporados no processo de 

trabalho permitem organizar e avaliar a pratica de enfermagem de forma a melhorá-la e 
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garantir a continuidade das informações sobre o cuidado
26

.O PE é uma ferramenta 

importante da SAE, garantindo ao usuário a individualidade da atenção à saúde. 

A operacionalização da SAE exige a utilização de um referencial teórico 

adequado, interação da equipe multiprofissional, adequação à realidade e, acima de 

tudo, ter como premissa a atenção com qualidade e segurança ao indivíduo 

hospitalizado
9.
 

2.4 A articulação do cuidado de enfermagem com as Políticas Públicas 

A SAE e o PE estão intimamente ligados a diversas Políticas Públicas vigentes 

no Brasil fato que torna importante apresentarmos esta correlação. Alguns fatores são 

vitais quando a instituição planeja a implantação da SAE e do PE, principalmente, 

quando se trata de instituição pública. 

2.4.1 A Lei Orgânica da Saúde 

A Lei Orgânica da Saúde regula as ações e serviços de saúde, executados isolada 

ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas 

de direito público ou privado, objetivando prover condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde dos cidadãos. Dentre seus princípios, inclui-se o da 

integralidade, que pode ser concebida como um modo de organizar as práticas de 

cuidado em saúde de forma a atender as necessidades individuais ou coletivas, com o 

objetivo de alcançar a saúde integral do usuário do SUS
31

. A integralidade é um dos 

princípios fundamentais do SUS, pois proporciona à população o acesso livre e irrestrito 

dos serviços necessários à manutenção da Saúde.  

Quando o enfermeiro realiza o PE em uma unidade pediátrica, deve considerar 

quais as ações individuais e coletivas deve realizar, a fim de que ao paciente sejam 

oferecidos todos os cuidados requeridos ao atendimento de suas individualidades 

inclusive com o acionamento de outros membros da equipe multidisciplinar. Deve 

primar para que a saúde, a educação e a assistência social estejam integradas de forma a 

proporcionar à criança hospitalizada, a continuidade do atendimento às suas 

necessidades de humanas básicas na integra ou o mais próximo a isto. 
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2.4.2 Agenda de Compromissos com a Saúde Integral da Criança e 

Redução da Mortalidade Infantil 

Apresentada pelo Ministério da Saúde em 2004, a Agenda de Compromissos 

com a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil tem como objetivo 

orientar os profissionais que lidam com a criança para um cuidado integral e 

multiprofissional, que compreenda todas as suas necessidades e direitos enquanto 

indivíduo.  

Dentre os princípios norteadores do cuidado na saúde da criança, incluem-se: a 

assistência resolutiva, que diz que o cuidado não deve ser dispensado de forma pontual 

e fragmentado, devendo-se garantir continuidade da assistência prestada, a atuação em 

equipe, que reforça a necessidade de articulação dos saberes e intervenções dos 

profissionais, e a avaliação permanente e sistematizada da assistência prestada, que 

enfatiza a necessidade de revisão constante dos problemas enfrentados, para a busca de 

soluções que promovam resultados satisfatórios na assistência à população
32

.  

A referida agenda apresenta de forma clara que os profissionais de saúde que 

atendem à população infantil no Brasil, devem desenvolver um trabalho articulado e 

multidisciplinar no atendimento das necessidades de saúde da criança e a identificação 

da necessidade do gerente de enfermagem em institucionalizar a SAE e o processo de 

enfermagem.  

 

2.4.3 A Política Nacional de Humanização e a Política Nacional de 

Educação Permanente. 

A Política Nacional de Humanização(PNH) visa acesso e qualidade dos serviços 

de saúde, neste contexto, tanto a PNH, quanto a Política Nacional de Educação 

Permanente(PNEP), preconizam que os serviços de saúde promovam a 

qualificação/capacitação dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde 

(SUS), colaborando com a qualificação e uniformização das ações pelos trabalhadores, 

além disso, a PNH determina a promoção de melhorias e garantias de acesso aos 

serviços de saúde
7,33

. A implementação da SAE e do PE, pelos gerentes e pela equipe de 
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enfermagem podem colaborar de sobremaneira com os serviços de saúde no 

atendimento das referidas políticas públicas. 

 Deve ser considerado inclusive, que a criança hospitalizada tem o direito ao 

acompanhamento de um responsável e para tal, a instituição e a equipe de enfermagem 

deve dispensar cuidados à família, não meramente à criança hospitalizada, inclusive 

com acomodação adequada ao acompanhante. Cada vez mais a literatura reforça que os 

cuidados de saúde devem ser centrados na família como receptor do cuidado e não 

apenas no paciente, principalmente quando se trata da atenção à população infantil. 

Diversos diagnósticos de enfermagem corroboram esta afirmativa
21,34

. 

 

2.4.4 Programa Nacional de Segurança do Paciente. 

O Programa Nacional de Segurança do Paciente tem por objetivo instituir ações 

para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade dos serviços de 

Saúde, através do monitoramento e prevenção de danos na assistência à saúde. Nas 

estratégias e ações de gestão de risco, contidas no Plano de Segurança do Paciente em 

Serviços de Saúde, está descrita a comunicação efetiva entre os profissionais do serviço 

de saúde e entre os serviços de saúde, a identificação adequada do paciente, fato de 

extrema importância em pediatria uma vez que podem ser identificada com maior 

facilidade riscos de alergias, queda em crianças
35

.  

 

2.4.5 A Política Nacional de Atenção Hospitalar 

A Política Nacional de Atenção Hospitalar é uma política pública bem recente, 

pois é de dezembro de 2013, mas que traz inúmeros benefícios aos usuários, 

principalmente à clientela pediátrica e vem sobremaneira corroborar com a relevância 

de se realizar nas instituições de saúde a SAE e o PE. Neste contexto, a Política 

Nacional de Atenção Hospitalar aborda a importância da existência de uma linha de 

cuidado horizontal e a responsabilização dos profissionais pelos casos individuais de 

cada paciente. Preconiza também que a assistência deve ser de forma contínua e 

construída pelas diversas disciplinas que atuam no cenário elaborando-se então um 
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plano de cuidados validado por todos os profissionais envolvidos no cuidado ao 

paciente
36

.  

A referida política engloba ações de inúmeras outras políticas como a própria 

Política Nacional de Segurança do Paciente, A Política Nacional de Humanização, a lei 

8080/90.  

 

2.4.6 A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 

 A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), 

regulamentada pela portaria nº 1.130, de 5 de agosto de 2015, do Ministério da Saúde,  

reúne um conjunto de ações programáticas e estratégias para o desenvolvimento da 

criança em todas as etapas do ciclo de vida, somando-se às iniciativas e diretrizes das 

políticas públicas universais desenvolvidas pelo SUS para a promoção da saúde, 

prevenção de doenças e agravos, assistência e reabilitação à saúde, no sentido da defesa 

dos direitos à vida e à saúde da criança. 

Em seu paragrafo único define prioridade de atendimento pediátrico no âmbito 

do SUS de crianças e adolescentes até a idade de 15 (quinze) anos. Trata-se da mais 

nova Política Pública que visa atender à população pediátrica.  

Engloba 07 eixos de atenção estratégica: atenção humanizada perinatal e ao 

recém-nascido; aleitamento materno e alimentação complementar; desenvolvimento 

integral da primeira infância; crianças com agravos prevalentes e doenças crônicas; 

prevenção de violências e promoção da cultura de paz; criança com deficiências ou em 

situações de vulnerabilidades e a prevenção do óbito infantil
37

.  

De um modo geral esta política é uma incentivadora para que as instituições de 

saúde institucionalizem o PE como uma forma de garantia do acesso e promoção da 

qualidade de serviços de saúde uma vez que orienta o acesso universal e integral ao 

atendimento de crianças de todas as idades, especialmente das crianças do nascimento 

até os 15 anos de idade. 
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2.5 O Processo de Enfermagem 

O PE é um método utilizado para se implantar, na prática profissional, uma 

teoria de enfermagem
38

. Indica um trabalho profissional específico e pressupõe uma 

série de ações dinâmicas e inter-relacionadas para sua realização, ou seja, indica a 

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

valores e crenças morais e no conhecimento técnico-científico da área
39

.O PE possibilita 

a elaboração da prescrição de Enfermagem com cuidados individualizados, além de 

viabilizar a melhoria nos registros de Enfermagem e a humanização da assistência
40

. 

 O PE é a dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas, que viabiliza a 

organização da assistência de enfermagem. Representa uma abordagem de enfermagem 

ética e humanizada, dirigida à resolução de problemas, atendendo às necessidades de 

cuidados de saúde e de enfermagem de uma pessoa
9,41

. Diferentes autores apresentam 

diversas etapas do PE, no entanto, as comuns entre eles são: histórico, diagnóstico, 

planejamento, implementação e evolução
41

.  

Este estudo utilizou a Teoria de Wanda Horta como metodologia do PE em 

razão desta ser empregada no Hospital cenário da pesquisa. A Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas de Horta é o modelo mais conhecido e utilizado em nosso 

país
42

.Através dos trabalhos de Horta, ocorreram importantes avanços na enfermagem 

brasileira, como já descrito anteriormente, em 1967 já são encontrados estudos desta 

visionária em defesa de uma enfermagem que preste atenção integral ao ser humano, 

não apenas focada na visão cartesiana da saúde. Defendia desde então que o enfermeiro 

deve realizar o PE como fator imprescindível para alçar um planejamento adequado e 

individualizado da assistência. 

Assim sendo, são utilizadas seis etapas: 

1- Histórico de enfermagem 

Coleta de dados de Enfermagem ou Histórico de Enfermagem é um processo 

deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas 

variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou 

coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e 

doença
6
.  
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Nesta etapa o enfermeiro procede à entrevista e exame físico do cliente com o 

intuito de identificar quais os problemas de enfermagem. Os problemas de enfermagem 

são situações ou condições decorrentes dos desequilíbrios das necessidades básicas do 

indivíduo, família ou comunidade. Apresenta como elementos principais: a 

identificação do cliente, hábitos, dados do exame físico, problemas de saúde, 

observação do paciente e conclusão
9
. 

O Histórico poderá ser realizado através de um formulário específico e 

previamente organizado. Deve ser conciso, claro e preciso e realizado por ocasião da 

admissão ou no primeiro contato do enfermeiro com o paciente. Quando se pensa em 

elaborar um formulário de histórico de enfermagem, não podem ser esquecidos todos os 

aspectos do ser humano, além do lado biológico, também são importantes as 

informações sociais e psicológicas. 

Em se tratando de pediatria, a observação deve ser mais rigorosa, pois na 

maioria das vezes as crianças não conseguem expressar suas necessidades e estas devem 

ser identificadas pela acurácia do enfermeiro que o está realizando, fato esse que poderá 

proporcionar maior exatidão na identificação dos diagnósticos e consequentemente mais 

eficácia no planejamento assistencial. Via de regra, os dados são informados pelos seus 

responsáveis, o que requer do enfermeiro maior entrosamento com a família, 

corroborando com a visão de cuidado centrado na família e não apenas no paciente. 

 

2- Diagnóstico de enfermagem 

É a segunda fase do PE, momento em que são analisados os problemas de 

enfermagem identificados, as necessidades humanas básicas afetadas e são definidos os 

diagnósticos de enfermagem pertinentes. Não se trata de todo o processo, mas de apenas 

uma parte deste.  É fundamental deixar claro que  o DE sem as demais etapas do PE não 

consegue dar conta da complexidade do cuidado. 

Como instrumento de trabalho da enfermeira, o diagnóstico é "uma forma de 

expressar as necessidades de cuidados que identificamos naqueles de quem cuidamos”. 

Se for uma situação que necessita de intervenção de enfermagem, é uma necessidade de 

cuidado. Os diagnósticos de enfermagem (DE) são os focos clínicos da ciência de 
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enfermagem, e a atividade diagnóstica aproxima as enfermeiras de seus clientes, 

possibilitando-lhes conhecer melhor suas respostas físicas e emocionais
43

. 

O DE representa uma das mais importantes fontes de conhecimento científico da 

enfermagem. Fornece critérios mensuráveis para avaliação da assistência, além de 

direcionar o cuidado, facilitar a pesquisa e o ensino, estimular o paciente a participar de 

seu tratamento e do plano terapêutico, visa também contribuir para expansão dos 

conhecimentos próprios da enfermagem
20

. Desta forma, representa um julgamento 

clínico sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de 

saúde/processos vitais reais ou potenciais. Constitui a base para a seleção de 

intervenções de enfermagem e para o alcance dos resultados nessa área, os quais o 

enfermeiro é responsável
44

. 

Embora existam outras taxonomias para definição dos DE, nesta pesquisa foi 

utilizada a taxonomia II de NANDA-I, em função de ser a taxonomia utilizada no 

cenário desta pesquisa. 

 

3- Plano assistencial 

É nesta fase que o enfermeiro define a assistência de enfermagem que deve ser 

realizada pela equipe. Resulta da análise do DE e do grau de dependência do paciente 

em relação à assistência de enfermagem. Os graus de dependência se subdividem em 02 

grupamentos, sendo o primeiro a dependência total, ou seja, a equipe deve efetivamente 

realizar todos os cuidados ou parcial, sendo este segundo, subdividido em ajudar, 

orientar, supervisionar ou encaminhar
9
. Para que seja formulado um resultado esperado 

eficaz: ser claro e conciso, ser centrado no paciente, estar relacionado ao título 

diagnóstico, ser alcançável, conter limite de tempo e ser mensurável
45

. 

 

 

4- Plano de cuidados ou prescrição de enfermagem 

É a prescrição formal do planejamento sob a forma de plano de cuidados de 

enfermagem a fim de que seja documentado e entregue à equipe para realizar os 



49 
 

cuidados de enfermagem pertinente a cada diagnóstico de enfermagem identificado.  As 

prescrições de cuidados devem estar bem redigidas e despertar o interesse da equipe de 

enfermagem, tanto para ler quanto para realizar
45

. 

 

5- Evolução de enfermagem 

Nesta etapa, o enfermeiro registra no prontuário do cliente, a avaliação das 

mudanças sucessivas que ocorreram no cliente enquanto estiveram sob seus cuidados. É 

uma avaliação global sob os efeitos do plano de cuidados sob o cliente e desta avaliação 

poderão advir mudanças nos diagnósticos de enfermagem, ocorrendo novos ou tendo 

resolvido outros antes identificados, ou seja, o planejamento obteve êxito em relação ao 

referido diagnóstico de enfermagem bem como, poderão surgir novos durante a 

avaliação do enfermeiro. É um processo dinâmico e contínuo
9,45

. 

 

6- Prognóstico de enfermagem 

É uma estimativa da capacidade do cliente em atender às suas necessidades 

básicas após a implementação do plano assistencial e à luz dos dados fornecidos pela 

evolução de enfermagem
9
. Em pediatria, pode-se considerar que um bom prognóstico é 

aquele em que a criança consegue realizar o autocuidado ou que a família consiga 

manter os cuidados de saúde por ocasião da alta hospitalar. 
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CAPÍTULO III 

ESTADO DA ARTE 

 

3.1 Diagnósticos de Enfermagem em pediatria  

Com a finalidade de identificar de que forma que o PE vem sendo pesquisado, 

principalmente, as etapas de Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem foi realizada 

busca no portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),nas bases Lilacs, IBECS, 

BDENF e Medline.  Utilizou-se o descritor diagnóstico de enfermagem e enfermagem 

pediátrica como operador booleano “and”. Objetivou-se responder ao seguinte 

questionamento: qual a produção científica brasileira e internacional acerca dos 

diagnósticos de enfermagem em pediatria? 

Como critérios de inclusão definiram-se todos os artigos disponíveis online nos 

idiomas português, inglês e espanhol, publicados no período de 2010 a 2014 e que 

tratavam da temática, diagnóstico de enfermagem no contexto pediátrico. Foram 

excluídos aqueles que se apresentaram sob a forma de editoriais, cartas ao editor, 

estudos reflexivos, relatos de experiência, dissertações e teses. Resultaram 20 artigos 

que atendiam aos critérios de inclusão e exclusão. 

Figura nº 1 – Estratégia de busca e seleção dos artigos sobre diagnósticos de 

enfermagem na Biblioteca Virtual em Saúde. Niterói, RJ. 2015 

 

Ao analisar os artigos selecionados, estes foram classificados, segundos aos seus 

objetivos de pesquisa, em 04 categorias: Identificação de diagnósticos de enfermagem; 

Total de 20 artigos selecionados para a 
pesquisa 

Aplicação dos critérios de Inclusão e 
Exclusão 

Pesquisa nas bases LILACS, IBECS, 
Scielo, BDENF e Medline. Estratégia de 

busca: "diagnóstico de 
enfermagem"AND "enfermagem 

pediátrica 

170 artigos 

150 artigos 
excluídos por 
não abordar 
a temática 

LILACS 

09 artigos 

Medline 

04 artigos 

BDENF 

6 artigo 

IBECS 

01 artigo 

cielo  

nenhum 

Fonte: banco de dados 
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Avaliação de diagnósticos e intervenções de enfermagem e resultados; Avaliação do 

CIPESC
®
 e Avaliação das características clínicas de Diagnóstico de Enfermagem 

específico. 

1. Identificação de diagnósticos de enfermagem 

Nesta categoria foram alocados7 artigos. 

Quadro 10 –Identificação de diagnósticos de enfermagem segundo os Objetivos de 

Pesquisa. Niterói-RJ. 2015 

Artigos Objetivos 

1. Cross mapping or 

nursing diagnosis in infant 

health using the 

international of nursing 

practice
46

. 

Analisar os diagnósticos de enfermagem constantes nos 

prontuários de crianças de 0 a 36 meses de idade, atendidas 

em consulta de enfermagem em puericultura. 

 

2. Avaliação do objeto 

virtual de aprendizagem 

“Raciocínio diagnóstico 

em enfermagem aplicado 

ao prematuro”
 47

. 

Avaliar objeto virtual de aprendizagem raciocínio diagnóstico 

em enfermagem aplicado ao prematuro, em unidade de 

cuidado intermediário neonatal. 

 

3. Diagnóstico De 

Enfermagem Em Crianças 

Hospitalizadas Utilizando 

A Nanda-I: Estudo De 

Caso
48

. 

Identificar Diagnósticos de Enfermagem segundo a 

Taxonomia NANDA – I em crianças hospitalizadas em uma 

clínica pediátrica de um hospital escola, baseado na teoria das 

necessidades Humanas Básicas de Horta. 

4. Acidentes domésticos e 

diagnósticos de 

enfermagem de crianças 

nascidas expostas ao 

HIV
49

. 

Identificar fatores de risco para acidentes domésticos em 

crianças nascidas expostas ao HIV e verificar os Diagnósticos 

de Enfermagem associados. 

 

5. Desobstrução ineficaz 

de vias aéreas: prevalência 

e espectro de seus 

indicadores clínicos
50

. 

Identificar a prevalência do Diagnóstico de Enfermagem 

desobstrução ineficaz de vias aéreas, indicadores clínicos e 

espectro de manifestações em crianças com infecção 

respiratória aguda; determinar associação entre os indicadores 

e a probabilidade de identificação. 
6. Prevalencia de los 

diagnósticos de enfermería 

en niños que reciben 

tratamiento oncológico
51

. 

Determinar a prevalência dos Diagnósticos de Enfermagem 

em crianças que recebem tratamento oncológico.  

 

7. 

Construção e validação de 

afirmativas de diagnósticos 

de enfermagem para 

adolescentes 

hospitalizados
52

. 

Desenvolver afirmativas de Diagnósticos de Enfermagem a 

partir dos indicadores clínicos das Necessidades Humanas 

Básicas identificadas em adolescentes hospitalizados, 

utilizando a Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE
®
). 

Fonte: Bases de Dados Online. 

 



52 
 

2. Avaliação de diagnósticos de enfermagem, intervenções de enfermagem e 

resultados. 

Nesta categoria encontram-se 02 artigos. 

 

Quadro 11 – Avaliação de diagnósticos e intervenções de enfermagem e resultados 

segundo os Objetivos de Pesquisa. Niterói-RJ. 2015 

Artigos Objetivos 

1. Diagnósticos, 

intervenções e resultados de 

enfermagem para criança 

com cardiopatia congênita: 

revisão integrativa
53

. 

Correlacionar à padronização de diagnósticos, intervenções 

e resultados de enfermagem frente ao conhecimento 

produzido na literatura, como forma de expressar as ações 

inter-relacionadas e sistematizadas à criança com 

cardiopatia congênita. 
2. Diagnósticos e 

intervenções de enfermagem 

numa criança em idade 

escolar com linfangite 

estreptocócica (erisipela) em 

contexto pediátrico 

hospitalar
54

. 

Analisar os diagnósticos e respectivas intervenções de 

enfermagem adotados num serviço de pediatria de um 

hospital português de ensino clínico. 

 

Fonte: Bases de Dados Online. 

 

3. Avaliar a Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde 

Coletiva (CIPESC
®

) 

Encontrou-se 01 artigo. 

Quadro 12 – Avaliação do CIPESC
® 

segundo os Objetivos de Pesquisa. Niterói-RJ. 

2015 

Artigos Objetivo 

1.As possibilidades de 

enfrentamento da violência 

infantil na consulta de 

enfermagem sistematizada
55

 

Identificar os limites e potencialidades da CIPESC
®

 na 

consulta de enfermagem com crianças vitimas de violência 

doméstica.  

Fonte: Bases de Dados Online. 

 

4. Avaliar características clínicas de Diagnóstico de Enfermagem específico. 

Encontra-se apenas 01 artigo. 
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Quadro 13– Avaliação das características clínicas de Diagnóstico de Enfermagem 

específico segundo os Objetivos de Pesquisa. Niterói-RJ. 2015. 

Artigo Objetivo 

1. Survey de evidências 

clínicas de trauma vascular 

periférico em crianças 

internadas em pediatria
56

. 

Analisar evidências clínicas do diagnóstico “trauma vascular 

periférico” quanto a sua ocorrência e tipo em crianças de 6 

meses a 12 anos de idade.  

Fonte: Bases de Dados Online. 

 

 As categorias que emergiram relacionadas aos resultados encontrados foram: 

Identificação de Diagnóstico de Enfermagem; Identificação das Necessidades Humanas 

afetadas e características definidoras de Diagnóstico de Enfermagem e Avaliação de 

ambiente virtual de aprendizado para Diagnósticos de Enfermagem. 

Categoria I – Identificação de Diagnóstico de Enfermagem. 

 Encontram-se nesta categoria 10 artigos. 

Quadro 14 – Identificação de Diagnóstico de Enfermagem em pediatria segundos os 

Resultados das Pesquisas. Niterói-RJ. 2015. 

Artigos Resultados 

1. As 

possibilidades de 

enfrentamento da 

violência infantil 

na consulta de 

enfermagem 

sistematizada
55

. 

Os 15 relatos de casos de violência descritos pelos entrevistados 

foram agrupados por tipo de violência: negligência (5), violência 

física (4) e violência sexual (6). Nenhum relato foi específico para 

violência psicológica embora se acredite que esse tipo de violência 

possa estar presente na ocorrência de outros tipos. No conjunto dos 

relatos e para cada um dos tipos de violência foram apontadas 

necessidades psicobiológicas e psicoespirituais. 
2. Survey de 

evidências 

clínicas de trauma 

vascular 

periférico em 

crianças 

internadas em 

pediatria
56

. 

Dentre as 338 punções, 53,3% apresentaram pelo menos uma 

evidência clínica de trauma caracterizada por: dor (30,1%), alteração 

da coloração da pele (18,6%), integridade da pele (47,7%), 

capacidade funcional (6,2%) e temperatura local (14,2%). 

 

3. Diagnóstico de 

enfermagem em 

crianças 

hospitalizadas 

utilizando   

NANDA-I: 

estudo de caso
48

. 

No que diz respeito aos DE em crianças de 0 a 5 anos, foram 

identificados 184 DE distribuídos em 36 conceitos diagnósticos, com 

uma média de 5.1 diagnósticos por criança, classificadas em 15 

necessidades humanas básicas. 

 

4. Cross mapping Verificou-se que a maioria das crianças (57,5%) era do sexo 
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or nursing 

diagnosis in infant 

health using the 

international of 

nursing practice
46

. 

feminino, na faixa etária de zero a 12 meses (53,7%). Quanto à faixa 

etária das mães, notou-se que 37,5% tinham entre 20 e 29 anos. Em 

relação ao nível de escolaridade, a maior parte delas (37,5%) tinha o 

ensino fundamental incompleto. Verificou-se que todas realizaram o 

pré-natal.  

No mapeamento cruzado foram encontrados 450 diagnósticos de 

enfermagem registrados nos 80 prontuários de enfermagem 

analisados em um período de seis meses, o que correspondeu a 20% 

do total das consultas realizadas mensalmente no ambulatório. Esses 

450 diagnósticos de enfermagem apresentavam semelhanças entre si 

e foram agrupados em 56 diagnósticos de enfermagem, sendo 33 

(58,9%) correspondentes à Nomenclatura de Curitiba e 23 (41,1%) 

correspondentes aos termos foco da prática e julgamento da CIPE
®

 

1.0. 
5. Acidentes 

domésticos e 

diagnósticos de 

enfermagem de 

crianças nascidas 

expostas ao 

HIV
49

. 

Apresenta os riscos para acidentes domésticos identificados, em cada 

domicílio, com base no Manual de Segurança da Criança e do 

Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria, sendo grande a 

variedade de riscos nos domicílios, destacando-se quedas, 

intoxicações, choque elétrico e asfixias/sufocação/engasgos. 

Risco de Quedas (12) Ambiente com móveis e objetos em excesso; 

ausência de portão em escadarias; camas e redes altas; corrimão de 

escadaria inadequado; janelas baixas e sem proteção de segurança; 

cama localizada perto de janelas; tapetes soltos escorregadiços.  

Risco de Trauma (12) Cabos de panelas voltados para fora do fogão; 

máquinas de movimento rápido acessível à criança; (ventilador 

máquina de costura); substâncias corrosivas armazenadas no chão; 

objetos pontiagudos acessíveis; fiação elétrica solta.  

Risco de Envenenamento (11) Medicamentos e outros produtos de 

fácil acesso. Risco de Sufocação (10) Pequenos objetos disponíveis à 

criança; presença de travesseiro ou lençol solto no berço.  

Risco de Contaminação (8) 
6. Desobstrução 

ineficaz de vias 

aéreas: 

prevalência e 

espectro de seus 

indicadores 

clínicos
50

. 

A partir da inferência diagnóstica, 71,9% das crianças apresentaram 

definitivamente o diagnóstico desobstrução ineficaz de vias aéreas, ao 

passo que 7,3% não apresentaram definitivamente o diagnóstico de 

enfermagem. Os indicadores mais prevalentes foram: tosse ineficaz, 

ruídos adventícios respiratórios, dispneia, quantidade excessiva de 

muco, ortopnéia, mudança no ritmo respiratório e mudança na 

frequência respiratória. Destaca-se que, duas crianças não 

apresentaram tosse ou sinais sugestivos de secreção, e nove 

apresentaram tosse eficaz. Cianose e olhos arregalados não foram 

identificados nas crianças avaliadas. 
7. Diagnósticos, 

intervenções e 

resultados de 

enfermagem para 

criança com 

cardiopatia 

congênita: revisão 

integrativa
53

. 

01 sobre resultados de enfermagem; 11 sobre intervenções de 

enfermagem e 03 sobre diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem em crianças com cardiopatias congênitas. 

 

8. Prevalencia de 

los diagnósticos 
Os diagnósticos de enfermagem de maior prevalência foram proteção 
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de enfermería en 

niños que reciben 

tratamiento 

oncológico
51

. 

ineficaz, risco de infecção, risco de lesão, náuseas e transtorno da 

imagem corporal. 

 

9. Construção e 

validação de 

afirmativas de 

diagnósticos de 

enfermagem para 

adolescentes 

hospitalizados
52

. 

Após revisão da literatura foram consideradas 33 necessidades, sendo 

identificados 484 indicadores empíricos para adolescentes 

hospitalizados, os quais foram validados, resultando em 319 

indicadores, sendo 200 nas necessidades psicobiológicas, 116 nas 

necessidades psicossociais e 3 na necessidade psicoespiritual. Em 

seguida foram validadas 60 afirmativas de diagnósticos de 

enfermagem utilizando a CIPE®. 
10. Diagnósticos e 

intervenções de 

enfermagem 

numa criança em 

idade escolar com 

linfangite 

estreptocócica 

(erisipela) em 

contexto 

pediátrico 

hospitalar
54

. 

A partir da identificação de três diagnósticos de enfermagem foi 

elaborado e executado um plano de cuidados de enfermagem com 

intervenções de cuidados à criança no hospital, com intervenções de 

cuidados de enfermagem após a alta da mesma, sem esquecer as 

intervenções interdependentes de enfermagem. 

Fonte: Bases de Dados Online. 

Categoria II – Identificação das Necessidades Humanas afetadas e características 

definidoras de Diagnóstico de Enfermagem. 

 Encontram-se nesta categoria 03 artigos. 

Quadro 15 - Identificação das Necessidades Humanas afetadas e características 

definidoras de Diagnóstico de Enfermagem segundo os Resultados das Pesquisas. 

Niterói-RJ. 2015. 

Artigos Resultados 

1. As possibilidades de 

enfrentamento da violência 

infantil na consulta de 

enfermagem 

sistematizada
55

. 

Os 15 relatos de casos de violência descritos pelos 

entrevistados foram agrupados por tipo de violência: 

negligência (5), violência física (4) e violência sexual (6). 

Nenhum relato foi específico para violência psicológica 

embora se acredite que esse tipo de violência possa estar 

presente na ocorrência de outros tipos. No conjunto dos 

relatos e para cada um dos tipos de violência foram apontadas 

necessidades psicobiológicas e psicoespirituais. 
2. Diagnóstico de 

enfermagem em crianças 

hospitalizadas utilizando a 

NANDA-I: estudo de 

caso
48

. 

No que diz respeito aos Diagnósticos de Enfermagem em 

crianças de 0 a 5 anos, foram identificados 184 DE 

distribuídos em 36 conceitos diagnósticos, com uma média de 

5.1 diagnósticos por criança, classificadas em 15 necessidades 

humanas básicas. 
3. Características 

definidoras do DE 
Entre as características definidoras identificadas na revisão 

integrativa e que são contempladas pela NANDA-I, 
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eliminação urinária 

prejudicada em lactentes: 

revisão integrativa
57

. 

destacaram-se: retenção urinária e disúria, que em lactentes 

podem ser identificadas como choro ao urinar. 

Fonte: Bases de Dados Online. 

Categoria III – Avaliação de ambiente virtual de aprendizado para Diagnósticos de 

Enfermagem. 

 Encontra-se nesta categoria 01 artigo. 

Quadro 16 - Avaliação de ambiente virtual de aprendizado para Diagnósticos de 

Enfermagem segundo os Resultados da Pesquisa. Niterói-RJ. 2015. 

Artigos Resultados 

Avaliação do objeto virtual 

de aprendizagem “raciocínio 

diagnóstico em enfermagem 

aplicado ao prematuro”
 47

. 
 

Sobre a impressão geral do objeto virtual, ou seja, software de 

avaliação do aprendizado do raciocínio diagnóstico do 

estudante de enfermagem, não houve avaliação negativa pelos 

peritos em informática. Devido ao extenso conteúdo do objeto 

virtual, dividiu-se a avaliação em quatro grupos de 

avaliadores da enfermagem. 

Todos os itens tiveram 100% de concordância excetuando-se 

o item 4 (animação). 

Fonte: Bases de Dados Online. 

 

Diagnósticos de enfermagem em pediatria presentes nos artigos 

 Ao analisar os artigos observa-se uma variedade de DE em pediatria, no entanto, 

como se objetivou identificar qual a produção científica brasileira e internacional acerca 

dos diagnósticos de enfermagem em pediatria, sem limitação de apenas Diagnósticos de 

Enfermagem NANDA-I, os estudos apontaram Diagnósticos de Enfermagem e por 

diferentes taxonomias.  

Assim sendo, o artigo “cross mapping or nursing diagnosis in infant health using 

the international of nursing practice”
46

 apresentara como resultado 33 diagnósticos de 

enfermagem utilizando a nomenclatura de Curitiba enquanto 23 dos diagnósticos 

identificados foi referente à diagnósticos de enfermagem da Classificação Internacional 

para a Prática de Enfermagem(CIPE
®
)versão 1.0. É possível observar que alguns dos 

Diagnósticos de Enfermagem tanto da nomenclatura de Curitiba, quanto da CIPE
®
, 

possuem correlação com Diagnósticos de Enfermagem NANDA-I. Cita-se:  
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Quadro 17 – Correlação de Diagnósticos de Enfermagem da Nomenclatura de Curitiba 

com Diagnósticos de Enfermagem NANDA-I, segundo os Resultados da Pesquisa. 

Niterói, RJ. 2015. 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

DA NOMENCLATURA DE CURITIBA 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

NANDA SEMELHANTE 

Ingestão alimentar inadequada do lactente Padrão ineficaz de alimentação do lactente 

Desmame precoce do lactente Amamentação interrompida 

Emagrecimento Nutrição desequilibrada: menos que as 

necessidades corporais. 

Amamentação inadequada Amamentação ineficaz 

Integridade da pele comprometida na 

criança 

Integridade da pele prejudicada 

Crescimento da criança inadequado Risco de crescimento desproporcional 

Desenvolvimento da criança inadequado Risco de atraso no desenvolvimento 

 

Fonte: Bases de Dados Online. 

 

Quadro 18 – Correlação de Diagnósticos de Enfermagem CIPE
®
1.0 com Diagnósticos 

de Enfermagem NANDA-I, segundo os Resultados da Pesquisa. Niterói, RJ. 2015. 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

CIPE
®
1.0 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

NANDA SEMELHANTE 

Risco para desnutrição Nutrição desequilibrada: menos do que as 

necessidades corporais. 

Eritema de fralda Risco de integridade da pele prejudicada 

Pele seca Volume de líquidos deficiente 

Eritema de calor Risco de lesão 

Dermatite seborreica Risco de lesão 

Fonte: Bases de Dados Online. 

 

 

A seguir, todos os Diagnósticos de Enfermagem identificados através deste artigo: 

Quadro 19- Diagnósticos de normalidade da CIPE
®
1.0 encontrados no artigo “cross 

mapping or nursing diagnosis in infant health using the international of nursing 

practice”
46

, segundo os Resultados da Pesquisa. Niterói, RJ. 2015. 
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DIAGNÓSTICOS DE NORMALIDADE 

Amamentação adequada 

Autocuidado adequado 

Controle do regime terapêutico adequado 

Crescimento da criança adequado 

Dentição normal 

Desenvolvimento da criança adequado 

Eliminação intestinal adequada 

Eliminação urinária adequada 

Estado vacinal adequado 

Ingestão alimentar adequada do lactente 

Sono adequado 

Vínculo familiar presente 

Vínculo mãe e filho preservado 

Fonte: Bases de Dados Online. 

 

 

Quadro 20 –Diagnósticos de anormalidade da CIPE
®
1.0 encontrados no artigo “cross 

mapping or nursing diagnosis in infant health using the international of nursing 

practice”
46

, segundo os Resultados da Pesquisa. Niterói, RJ. 2015. 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DE DESVIOS DE NORMALIDADE 

Amamentação inadequada 

Apoio familiar prejudicado 

Autocuidado inadequado 

Candidíase perineal 

Cólica gastrintestinal 

Controle do regime terapêutico inadequado 

Crescimento da criança inadequado 

Dermatite seborreica 

Desenvolvimento da criança inadequado 

Desmame precoce do lactente 

Dispneia 

Emagrecimento 

Enurese 

Eritema de calor 

Eritema de fralda 

Estado imunológico comprometido 
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Estado vacinal atrasado 

Fissura 

Higiene corporal alterada 

Higiene das genitálias alterada 

Infestação por parasita 

Ingestão alimentar inadequada do lactente 

Ingurgitamento mamário 

Integridade da pele comprometida na criança 

Obstipação intestinal 

Odor fétido auricular 

Pele seca 

Perfusão tissular sanguínea prejudicada 

Permeabilidade das vias aéreas comprometida 

Presença de parasitose no intestino 

Reflexo motor comprometido 

Regurgitação 

Relacionamento familiar conflituoso 

Risco de aspiração 

Risco de dispneia na criança 

Risco de gravidez 

Risco de hipovitaminose D 

Risco de perfusão tissular sanguínea comprometida 

Risco para desnutrição 

Sobrepeso 

Sono inadequado 

Vinculo de mãe e filho comprometido 

Vinculo de pai comprometido 

Fonte: Bases de Dados Online. 

 

O artigo Survey de evidências clínicas de trauma vascular periférico em crianças 

internadas em pediatria
56

 apresenta evidências clínicas de um único Diagnóstico de 

Enfermagem NANDA-I: Trauma vascular.

No artigo as possibilidades de enfrentamento da violência infantil na consulta de 

enfermagem sistematizada
55

 identificam-se 28 DE segundo o CIPESC
®
.  
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Quadro 21 –Diagnósticos CIPESC
®
 encontrados no artigo as possibilidades de 

enfrentamento da violência infantil na consulta de enfermagem sistematizada
55

, segundo 

os Resultados da Pesquisa. Niterói, RJ. 2015. 

DIAGNÓSTICO CIPESC® 

Abuso sexual 

Autocuidado inadequado 

Contusão 

Desenvolvimento da criança inadequado 

Direito de cidadania limitado 

Dor 

Enfrentamento adequado 

Enfrentamento ausente 

Enfrentamento inadequado 

Escoriação na pele 

Higiene corporal alterada 

Imagem corporal distorcida 

Ingestão alimentar inadequada do lactente 

Integridade da pele comprometida na criança 

Queimadura 

Relacionamento familiar conflituoso 

Risco para acidente doméstico 

Risco para desnutrição 

Risco para solidão 

Risco para violência doméstica 

Sono inadequado 

Tomada de decisão comprometida 

Tristeza 

Uso de álcool e outras drogas 

Uso de drogas 

Vergonha na mulher vítima de violência 

Vinculo conflituoso 

Vínculo mãe e filho comprometido 
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O artigo Diagnóstico de Enfermagem em crianças hospitalizadas utilizando a 

NANDA-I: estudo de caso
48

, igualmente identificou 36 Diagnósticos de Enfermagem 

em seu estudo. 

Quadro 22 – Diagnósticos de Enfermagem NANDA-I encontrados no artigo 

Diagnóstico de Enfermagem em crianças hospitalizadas utilizando a NANDA-I: estudo 

de caso
48

, segundo os Resultados da Pesquisa. Niterói, RJ. 2015. 

Amamentação interrompida 

Ansiedade 

Atividade de recreação deficiente 

Atraso no crescimento e no desenvolvimento 

Comportamento desorganizado do bebê 

Comunicação verbal prejudicada 

Débito cardíaco diminuído 

Desempenho do papel ineficaz (Mãe) 

Diarreia 

Dor aguda 

Eliminação urinária prejudicada 

Hipertermia 

Hipotermia 

Icterícia neonatal 

Insônia 

Integridade da pele prejudicada 

Medo 

Mobilidade física prejudicada 

Motilidade gastrintestinal disfuncional 

Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais 

Padrão respiratório ineficaz 

Paternidade ou maternidade prejudicada 

Risco de choque 

Risco de comportamento desorganizado do bebê 

Risco de confusão aguda 
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Risco de constipação 

Risco de infecção 

Risco de motilidade gastrintestinal disfuncional 

Risco de sangramento 

Risco de desequilíbrio eletrolítico 

Risco de sufocação 

Risco de volume de líquidos deficiente 

Termorregulação ineficaz 

Troca de gases prejudicada 

Ventilação espontânea prejudicada 

Volume de líquidos deficiente 

Fonte: Bases de Dados Online. 

 

O artigo Acidentes domésticos e diagnósticos de enfermagem de crianças 

nascidas expostas ao HIV
49

. Identificou-se 05 Diagnósticos de Enfermagem NANDA-I. 

Quadro 23 – Diagnósticos de Enfermagem NANDA-I encontrados no artigo Acidentes 

domésticos e diagnósticos de enfermagem de crianças nascidas expostas ao HIV
49

, 

segundo os Resultados da Pesquisa. Niterói, RJ. 2015. 

Risco de quedas; 

Risco de trauma; 

Risco de envenenamento; 

Risco de sufocação; 

Risco de contaminação. 

Fonte: Bases de Dados Online. 

 

No artigo Desobstrução ineficaz de vias aéreas: prevalência e espectro de seus 

indicadores clínicos
50

, trabalhou-se apenas o DE desobstrução ineficaz de vias aéreas. 

O artigo: Diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem para criança 

com cardiopatia congênita: revisão integrativa
53

, não trata de nenhum Diagnóstico de 

Enfermagem especificamente. 
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 O artigo “Prevalencia de los diagnósticos de enfermería en niños que reciben 

tratamiento oncológico”
51

 identificou 27 Diagnósticos de Enfermagem NANDA-I. 

 

Quadro 24 – Diagnósticos de Enfermagem NANDA-I presentes no artigo “Prevalencia 

de los diagnósticos de enfermería en niños que reciben tratamiento 

oncológico”
51

segundo os Resultados da Pesquisa. Niterói, RJ. 2015. 

Atividade de recreação deficiente 

Atraso no crescimento e desenvolvimento 

Constipação 

Deambulação prejudicada 

Dentição prejudicada 

Desesperança 

Diarreia 

Dor Aguda 

Dor Crônica 

Eliminação urinária prejudicada 

Fadiga 

Hipertermia 

Insônia 

Integridade da pele prejudicada 

Interação social prejudicada 

Intolerância à atividade 

Isolamento social 

Medo 

Mucosa oral prejudicada 

Náusea 

Nutrição desequilibrada 

Proteção Ineficaz 

Risco de baixa autoestima situacional 

Risco de constipação 

Risco de Infecção 

Risco de Lesão 

Transtorno da imagem corporal
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Fonte: Bases de Dados Online.

No artigo Construção e validação de afirmativas de diagnósticos de enfermagem 

para adolescentes hospitalizados
52

, apresenta 60 Diagnósticos de Enfermagem segundo 

CIPE
®
. 

Quadro 25 – Diagnósticos de Enfermagem CIPE
®
 presentes no artigo Construção e 

validação de afirmativas de diagnósticos de enfermagem para adolescentes 

hospitalizados
52

, segundo os Resultados da Pesquisa. Niterói, RJ. 2015.

Adesão ao regime terapêutico 

Angústia espiritual 

Ansiedade 

Atividade física prejudicada 

Atividades de recreação deficientes 

Autocuidado prejudicado para ____.(especificar) 

Autoestima alterada 

Calendário vacinal incompleto 

Conflito com a família 

Constipação 

Coriza 

Crescimento Celular/ Regulação 

Crescimento e desenvolvimento incompatíveis com a idade 

Deambulação prejudicada 

Déficit de conhecimento 

Deglutição prejudicada 

Depressão 

Desidratação 

Desnutrição 

Desorientação no tempo e no espaço 

Diarreia 

Dismenorreia 

Dispneia 

Dor durante a micção 

Dor 

Edema 

Expectoração insuficiente 
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Higiene bucal prejudicada 

Higiene corporal prejudicada 

Hipertermia; Hipotermia 

Imagem corporal prejudicada 

Integridade da pele prejudicada 

Interação social prejudicada 

Intolerância à atividade 

Intolerância alimentar 

Isolamento social 

Manutenção da saúde alterada 

Marcha descoordenada 

Medo 

Mobilidade física prejudicada 

Mucosa oral prejudicada 

Náusea 

Nutrição prejudicada 

Obesidade 

Percepção sensorial alterada 

Perfusão periférica diminuída 

Poliúria 

Prática sexual de risco 

Pressão arterial alterada 

Prurido (localização) 

Rede vascular periférica prejudicada 

Retenção de fluidos 

Retenção urinária 

Risco para a infecção 

Sono e repouso prejudicados 

Sudorese intensa 

Taquipneia 

Tosse Produtiva 

Vômito induzido 

Vômito 

Fonte: Bases de Dados Online.
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O artigo Diagnósticos e intervenções de enfermagem numa criança em idade escolar 

com linfangite estreptocócica (erisipela) em contexto pediátrico hospitalar
54

, 

apresentam03 diagnósticos de enfermagem. 

Quadro 26 - Diagnósticos de enfermagem presentes no artigo Diagnósticos e 

intervenções de enfermagem numa criança em idade escolar com linfangite 

estreptocócica (erisipela) em contexto pediátrico hospitalar
54

, segundo os resultados da 

pesquisa. Niterói. RJ. 2015. 

Alteração da integridade cutânea relacionado com processo infeccioso 

Comprometimento da atividade de vida trabalhar e divertir-se 

Déficit de conhecimentos sobre a prevenção de acidentes 

  

Embora não possa ser identificado no artigo que taxonomia foi utilizada para a 

definição dos Diagnósticos de Enfermagem, observa-se nas referências utilizadas a 

presença da taxonomia NANDA-I, no entanto, os 03 Diagnósticos de Enfermagem 

citados não estão presentes nesta taxonomia. 

   

3.2 Intervenções de enfermagem em pediatria 

A fim de evidenciar o estado da arte a respeito das intervenções de enfermagem 

em pediatria, realizou-se busca nos bancos de dados online. Foram realizadas no portal 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases LILACS, MEDLINE, BDENF, 

IBECS e CUMED.  Utilizou-se a seguinte sintaxe: “cuidados de enfermagem” and 

“intervenção de enfermagem” or “enfermagem pediátrica” or “criança” or “criança 

hospitalizada” com limitação “criança” e assunto principal cuidado de enfermagem.  

Como critérios de inclusão definiram-se todos os artigos disponíveis online nos 

idiomas português, inglês e espanhol, publicados no período de 2011 a 2015 e que 

tratavam da temática, cuidado de enfermagem no contexto pediátrico. Foram excluídos 

aqueles que se apresentaram sob a forma de editoriais, cartas ao editor, estudos 

reflexivos, relatos de experiência, dissertações e teses, além dos artigos repetidos em 

mais de uma base. Resultaram 40 artigos que atendiam aos critérios de inclusão e 

exclusão. Objetivou-se responder ao seguinte questionamento: qual a produção 
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científica brasileira e internacional acerca das intervenções de enfermagem em 

pediatria? 

Figura nº 2 – Estratégia de busca e seleção dos artigos sobre cuidados de enfermagem 

na Biblioteca Virtual em Saúde. Niterói, RJ. 2015 

 

 

 

 

 

 

Fonte: banco de dados online 

 

Observa-se que quase 100% dos artigos apresentam cuidados voltados ao 

atendimento das necessidades humanas básicas de Horta
9
. Não foram encontrados 

artigos que descrevessem procedimentos e técnicas básicas da assistência de 

enfermagem associados aos DE. Percebe-se que a comunicação permeia por diversos 

artigos e refere-se às relações interpessoais da própria equipe de enfermagem, entre as 

diversas disciplinas da saúde e entre pacientes e familiares, clarificando a importância 

da comunicação na operacionalização do cuidado de enfermagem no processo de saúde-

doença. 

 Desta forma, torna-se mais adequado categorizá-los segundo semelhança com 

as necessidades humanas básicas de Horta, ou seja, em cuidados psicossociais, 

psicoesperituais e psicobiológicos. 

Quadro 27 –Categoria Psicossocial. Segundo os resultados da pesquisa. Niterói-RJ. 

2015. 

ARTIGO OBJETIVO RESULTADO 
   
1. Coping strategies 

for caregivers of 

children with a chronic 

disease: a 

Elaborar um modelo de apoio à 

decisão para identificar estratégias 

de enfrentamento dos cuidadores 

diante de uma doença crônica na 

Modelo lógico de apoio à decisão diante 

de estressores. 
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methodological 

study
60

. 

infância 

   

2. El cuidado del 

equipo de enfermería 

para los niños con la 

punción venosa: un 

estudio descriptivo
61 

Identificar os cuidados da equipe de 

enfermagem à criança ante a 

punção venosa periférica e 

descrever os sentimentos da criança 

puncionada pelo profissional de 

enfermagem 

O medo e a dor foram os sentimentos 

mais relatados pelas crianças ao serem 

puncionadas (69,4%) pelos profissionais 

de enfermagem 

3. Care ethics in 

hospitalized child: a 

perspective for 

nursing
72

. 

Apreender quais são os aspectos 

éticos que norteiam o cuidado 

prestado pelo enfermeiro à criança 

hospitalizada. 

Para análise dos dados, adotou-se a 

entrevista fenomenológica, originando 

02 (duas) categorias: Respeito à 

privacidade da criança e Respeito à 

família da criança hospitalizada. 

4. Diseño de un 

espacio de acogida 

como estrategia de 

cuidados avanzados en 

enfermería en un 

servicio de pediatría
77

. 

Implementar um modelo de atenção 

através de uma área de recepção 

para atender às necessidades de 

conforto dos pais que não têm 

alojamento durante a hospitalização 

de seus filhos. 

Espera-se com este espaço gerar maior 

conforto aos acompanhantes e 

consequentemente promover o vínculo 

da família e melhora na saúde do 

paciente. 

5. Representação 

social da cirurgia 

ambulatorial: 

compreendendo o 

processo de 

atendimento e o papel 

do enfermeiro
86

. 

Descrever e discutir as 

representações da cirurgia 

ambulatorial para os responsáveis 

por crianças. 

Apontaram cinco categorias: os sentidos 

e os significados da cirurgia 

ambulatorial para os familiares 

cuidadores; a enfermeira e o processo de 

atendimento e de realização da cirurgia; 

o pré e o transoperatório: ações, 

sentimentos, caminhos; o pós-

operatório: sentimentos e atitudes; e o 

processo de atendimento em saúde: uma 

análise comparativa entre a cirurgia 

ambulatorial e a hospitalar. 

6. Promoção do 

cuidado humanizado à 

família pela equipe de 

enfermagem na 

unidade neonatal
88

. 

Conhecer a percepção da equipe de 

enfermagem acerca da 

humanização no cuidado à família 

do recém-nascido internado em 

Unidade Neonatal, identificar ações 

de enfermagem que promovam a 

humanização da assistência e 

investigar fatores que desfavoreçam 

o cuidado à família no contexto 

neonatal. 

Da análise dos dados, emergiram-se três 

categorias: cuidado humanizado para 

equipe de enfermagem em Unidade de 

Internação Neonatal (UIN), intervenções 

de enfermagem à família, fatores 

intervenientes no cuidado humanizado. 

7. O cuidado à criança 

na creche: integração 

entre saúde e 

educação
89

. 

Identificar práticas de cuidados à 

criança no cotidiano de 

profissionais que atuam nas creches 

e discutir a contribuição do 

enfermeiro nessas práticas. 

Resultaram as seguintes categorias: 

cuidados integrados; prevenção das 

doenças infectocontagiosas; promoção 

da saúde: foco errôneo na doença; 

enfermeiro assistencialista e capacitação 

profissional para ações de saúde. 

8. Cuidado de 

enfermagem a crianças 

hospitalizadas: 

percepção de mães 

acompanhantes
90

. 

Compreender a percepção dessas 

mães acerca da qualidade do 

cuidado realizado pela enfermagem 

na unidade pediátrica. 

Pode-se verificar que as acompanhantes 

estão satisfeitas com o cuidado recebido, 

têm o sono e o repouso afetados, 

apresentam tristeza, impotência e medo 

frente à internação e sugerem mudanças 

nas normas e rotinas da unidade. 

9. A humanização no 

cuidar da criança 

portadora de câncer: 

fatores limitantes e 

facilitadores
94

. 

Identificar os meios utilizados pela 

enfermagem para prestar cuidados 

humanizados às crianças com 

câncer, bem como os fatores 

limitantes e facilitadores deste 

cuidar. 

O estabelecimento e valorização do 

vinculo de confiança e amizade entre 

profissional, criança e família foram os 

meios utilizados pela enfermagem no 

cuidado humano à criança. Foram 

achados fatores que dificultam a busca 
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da assistência humanizada como a não 

cooperação de alguns pais frente aos 

cuidados prestados e o ambiente pouco 

acolhedor oferecido à criança e família. 

Entretanto, há fatores que facilitam a 

assistência como a empatia do 

profissional de enfermagem com o setor 

de oncologia e a visão da criança de que 

este exerce um cuidado muito 

importante durante a hospitalização. 

10. As especificidades 

da comunicação na 

assistência de 

enfermagem à 

criança
59

. 

Identificar a forma de o enfermeiro 

comunicar-se com a criança e 

analisa como a comunicação com a 

criança faz-se presente durante a 

assistência de enfermagem 

Os resultados apontaram, após a análise 

temática, para a linguagem falada, 

linguagem comportamental e atitude 

profissional. Constata-se que a 

comunicação apresenta-se como 

fenômeno indissociável do cuidado à 

criança, transcendendo a transmissão de 

informações lineares. 

11.Receptiveness to the 

teenager in nursing 

consultation - 

descriptive study
62

. 

Compreender a relação do 

enfermeiro com a mãe adolescente 

na consulta de puericultura sob o 

enfoque do acolhimento 

O acolhimento para os sujeitos traz a 

significação de escuta, receptividade e 

inclui as formas de organização do 

serviço que envolve o enfermeiro. 

12.Consulta coletiva 

de crescimento e 

desenvolvimento da 

criança à luz da teoria 

de Peplau
66

. 

Refletir acerca da consulta coletiva 

de crescimento e desenvolvimento 

da criança, a partir da aplicação da 

teoria da relação interpessoal de 

Hildegard Peplau, a qual tem como 

ponto central o processo 

interpessoal entre o enfermeiro e o 

paciente. 

Por meio do estabelecimento da relação 

interpessoal, enfermeiro e 

familiar/cuidador aprendem a trabalhar 

conjuntamente, para resolver as 

dificuldades inerentes ao processo de 

cuidado da criança. 

13. Cuidados 

paliativos à criança 

com câncer
79

. 

Compreender a experiência 

existencial de enfermeiros, no 

cuidar de crianças com câncer sem 

possibilidades terapêuticas. 

Emergiram duas categorias: a 

comunicação e o relacionamento 

interpessoal do enfermeiro com a criança 

com câncer em fase terminal e as 

estratégias, pautadas nos cuidados 

paliativos, utilizadas para minimizar seu 

sofrimento existencial. 

14. Habilidades 

maternas para 

prevenção e manejo da 

diarreia infantil
83

. 

Identificar as habilidades maternas 

na prevenção e manejo da diarreia 

infantil. 

As mães tinham em média 28,34 anos e 

9,1 anos de estudo. A mediana da renda 

per capta foi R$150. A maioria possuía 

companheiro, trabalhava em casa e 

morava há mais de cinco anos na mesma 

residência. Verificou-se correlação 

estatisticamente significante entre a 

realização de receita caseira e idade 

materna (p=0,027); entre oferta de 

solução de reidratação oral para a 

criança e anos de estudo da mãe 

(p=0,013), bem como com renda 

familiar (p<0,001). A mãe ter recebido 

informação anterior sobre prevenção de 

diarreia infantil mostrou associação 

estatística com idade materna (p<0,001). 

15. A enfermagem e o 

fazer coletivo: 

acompanhando o 

crescimento e o 

desenvolvimento da 

criança
93

. 

Descrever o processo de 

implantação e desenvolvimento do 

acompanhamento coletivo do 

crescimento e do desenvolvimento 

das crianças pela enfermagem. 

A implementação compreendeu a 

descrição do processo do 

acompanhamento coletivo junto aos 

cuidadores e enfermeiras, além da 

avaliação das ações. 
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16.Significados 

atribuídos pela equipe 

de enfermagem em 

unidade 

de terapia intensiva 

pediátrica ao processo 

de morte e morrer
78

. 

Compreender os sentimentos 

vivenciados pela enfermagem 

diante da morte do paciente 

pediátrico. 

Os resultados mostraram que o 

enfrentamento da morte constitui uma 

situação delicada, demandando 

abordagem cautelosa que considere as 

necessidades de todos os envolvidos: 

criança, família e equipe. 

17. Reações adversas 

medicamentosas na 

unidade pediátrica: o 

conhecimento da 

equipe de 

enfermagem
91

. 

Analisar o conhecimento da equipe 

de enfermagem acerca das reações 

adversas de medicamentos na 

unidade pediátrica de um Hospital 

Universitário. 

Evidencia-se que a equipe de 

enfermagem acredita identificar e 

notificar corretamente tais eventos 

adversos. Fato que é contraditório aos 

dados coletados. 

Bases de dados online. 

Nesta categoria foram encontrados 17 artigos que permeiam o cuidado 

psicossocial, relacionado tanto aos profissionais de enfermagem, quanto aos familiares e 

a criança. 

Quanto aos profissionais de enfermagem, a descoberta de seus sentimentos, 

medos e frustrações diante das diversas situações da prática, que vão desde o 

enfretamento da morte da criança sob seus cuidados e autopercepção relacionada à 

qualidade de trabalho. No aspecto familiar, pode-se facilmente identificar a valorização 

da PNH como forma de apoio à decisão das condutas, organização de um espaço de 

convivência mais confortável como forma de promoção do vínculo. Quanto à criança 

verifica-se a percepção da criança referente aos cuidados de enfermagem e de 

procedimentos dolorosos como a punção venosa. 

Quadro 28 –Categoria Psicoespiritual. Segundo os resultados da pesquisa. Niterói-RJ. 

2015. 

ARTIGO OBJETIVO RESULTADO 

1. Experience of 

mothers of children 

living with 

cardiopathies: a care 

research study
58.

 

Analisar a vivência de mães de 

crianças com cardiopatias à luz da 

Teoria do Cuidado Transpessoal. 

A mãe vivencia processos de 

transformação na vida social por ter de 

se dedicar ao filho com cardiopatia, além 

de enfrentar sentimentos como 

ansiedade, medo, tristeza e angústia pelo 

risco iminente de morte do filho. Para ter 

força e sustentação, ela utiliza a fé. 

2. Spiritual dimension 

of children and 

adolescents with 

cancer: an integrative 

review
68

. 

Analisar a produção científica 

relativa à dimensão espiritual de 

crianças e adolescentes com câncer. 

Vinte e um estudos foram analisados e 

agrupados nas categorias temáticas: 

qualidade de vida e os elementos da 

espiritualidade; terapias alternativas e 

complementares: a espiritualidade como 

recurso terapêutico; a espiritualidade 

como estratégia de enfrentamento e a 

espiritualidade como atributo das 

transformações existenciais. Identificou-

se que a espiritualidade está presente nas 

diversas fases da experiência da doença 
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e que suas formas de expressão podem 

variar. 

3. A atuação do 

enfermeiro junto à 

criança com câncer: 

cuidados paliativos
73

. 

Conhecer a ação de cuidar do 

enfermeiro à criança com câncer em 

cuidados paliativos. 

Emergiram seis categorias analíticas: 

Dar conforto à criança; Cuidar da 

família; Atender às necessidades da cri-

ança; Proporcionar qualidade de vida à 

criança; Dar apoio espiritual, emocional 

e religioso; Estar mais próximo da 

criança, mostrando-se disponível. 

Bases de dados online. 

 

Nesta categoria foram encontrados 3 artigos que tratam da utilização da fé pelas 

mães de crianças com câncer e com cardiopatias com risco iminente de morte como um 

recurso terapêutico de seus filhos, bem como, a atenção psicoespiritual da equipe de 

enfermagem em cuidados paliativos. 

 

Quadro 29 – Categoria Psicobiológico. Segundo os resultados da pesquisa. Niterói-RJ. 

2015. 

ARTIGO OBJETIVO RESULTADO 

1. Atenção 

Integrada às 

Doenças Prevalentes 

na Infância (AIDPI) 

na prática de 

enfermeiros 

egressos da USP
63

. 

Descrever a incorporação da estratégia 

Atenção Integrada às Doenças 

Prevalentes na Infância (AIDPI) na 

prática de enfermeiros egressos da 

Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (EE-USP). 

A estratégia AIDPI foi considerada 

ferramenta importante na atenção à 

saúde infantil, porém apenas o módulo 

de avaliação fazia parte da prática 

profissional. Destacam-se como 

dificuldades para sua utilização: não 

implantação nos serviços, 

desconhecimento por parte de colegas e 

barreiras institucionais. 

2. Using a national 

guideline to prevent 

and manage 

pressure ulcers
64 

Apresentar um guideline de prevenção 

de ulceras de pressão. 

A utilização do “guideline” aumenta a 

informação aos pacientes e familiares, 

prepara os enfermeiros para aspectos de 

prevenção das ulceras com avaliação do 

risco, avaliação da pele, 

reposicionamento, aplicação de 

dispositivos de redução de pressão na 

pele e curativos.  

3.PICC em pediatria 

e neonatologia: 

possibilidades de 

sistematização em 

hospital 

universitário
65 

Descrever a sistematização do uso do 

cateter central de inserção periférica 

em neonatos e crianças, em um 

hospital universitário do sul do Brasil. 

Apontaram que a SAE deve ser aplicada 

durante todo o processo de utilização do 

cateter central de inserção periférica; 

deve ser criado um serviço ambulatorial 

articulado com o setor de internação e as 

famílias para que as crianças possam 

fazer uso do cateter ambulatoriamente. 

4.Validação 

Concorrente de 

Escores de 

Enfermagem 

(NEMS e TISS-28) 

em terapia intensiva 

pediátrica
67

. 

Examinar a validade concorrente do 

escore Nine Equivalents of Nursing 

Manpower Use Score (NEMS) em 

comparação ao Therapeutic 

Intervention Scoring System-28 

(TISS-28) em uma Unidade de Terapia 

Intensiva Pediátrica (UTIP). 

A média da pontuação máxima do 

NEMS foi 26,6±9,2 e do TISS-28 

21,3±8,2. Em todas as médias, o TISS-

28 foi inferior ao NEMS (p<0,001). 

Houve uma boa correlação entre eles 

(r2=0,704 para todas as observações). A 

concordância entre o TISS-28 e o NEMS 
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foi boa, apresentando apenas 6,2% de 

diferença entre os escores. 

5.Coordination and 

nursing care of 

pediatric patients 

undergoing double 

balloon 

enteroscopy
69

. 

Avaliar a segurança, eficácia e 

cuidados de enfermagem adequada de 

enteroscopia com duplo balão (DBE) 

em doentes pediátricos com doença do 

intestino delgado. 

Pelo menos uma lesão foi descoberta em 

28 dos 37 pacientes, que produziu um 

diagnóstico positivo em 75,7% dos 

casos. Preparo intestinal bom e cuidados 

de enfermagem especializada, não só 

encurtou o tempo de procedimento, mas 

também poderia aliviar o desconforto do 

paciente e melhorar a qualidade do 

exame. Não há sérias complicações 

relacionadas ao procedimento foram 

observadas em todos os casos. 

6. Nursing 

interventions for 

children and 

adolescents with 

câncer during the 

chemotherapy 

treatment
70

. 

Identificar, a partir da produção 

científica, as ações de enfermagem 

para crianças e adolescentes durante o 

tratamento de quimioterapia; 

Classificar as ações de enfermagem, 

identificadas na literatura, de acordo 

com os domínios da Taxonomia NIC 

(Intervenções de Enfermagem); 

Compor um quadro referencial com as 

principais Intervenções de 

Enfermagem, segundo a Taxonomia 

NIC, para crianças e adolescentes 

durante o tratamento quimioterápico. 

Foram identificadas dez ações de 

enfermagem. Estas foram classificadas 

de acordo com os domínios da 

Taxonomia NIC (Intervenções de 

Enfermagem). 

7. Recogida de 

urocultivo por 

sondaje vesical en 

niños: una 

observación 

sistemática
71 

Comparar os resultados das 

uroculturas por sonda vesical coletada 

por enfermeiros do Ambulatório e 

Enfermaria de um Hospital 

Universitário Pediátrico, considerando 

o material e a técnica utilizada no 

procedimento. 

Os resultados apontaram maior 

contaminação do procedimento na 

Enfermaria (13,3%) do que no 

Ambulatório (1,3%), onde se utilizou kit 

específico de urocultura. 

8. Classificação dos 

cuidados de 

enfermagem para 

crianças 

hospitalizadas: 

subsídio para 

práticas seguras
74

. 

Caracterizar as crianças hospitalizadas 

nos serviços pediátricos de um hospital 

de ensino e classificá-las segundo o 

Sistema de Classificação de Pacientes 

(SCP). 

O SCP apontou como demanda de 

cuidados de enfermagem: intensivo 8 

(16,66%), semi-intensivo 5 (10,42%), 

alta dependência 30 (62,50%) e cuidados 

mínimos  5 (10,42%). 

9. O quotidiano de 

enfermeiras na 

consulta em 

puericultura
75

. 

Descrever o quotidiano de enfermeiras 

na consulta em puericultura e 

identificar fatores que influenciam a 

realização dessa consulta. 

Os resultados demostraram que o 

quotidiano em puericultura é 

organizado, repetitivo, imprevisível, 

prazeroso, acessível, permeado por 

interação, orientação e afeto, 

possibilitando o acompanhamento da 

criança através de um trabalho em 

equipe e com autonomia. O contexto 

cultural, a equidade no atendimento, a 

acessibilidade e a infraestrutura são 

fatores que influenciam a consulta em 

puericultura. 

10.Aspectos a tener 

en cuenta en la 

atención integral de 

enfermería durante 

la quimioterapia en 

pediatría
76

. 

Discutir os fundamentos da 

manipulação de citostáticos e os 

elementos para garantir a 

biossegurança em trabalhar com essas 

drogas. 

A utilização de técnicas de segurança de 

preparo da medicação, higienização das 

mãos, preparo do paciente são 

fundamentais à administração segura de 

quimioterápicos tanto para as 

enfermeiras quanto aos pacientes. 

11. Higienização Avaliar se a higienização das mãos Constatou-se a baixa adesão à prática de 
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das mãos e a 

segurança do 

paciente 

pediátrico
80

. 

realizada antes do preparo e da 

administração de medicamentos e 

fuidoterapia pelos profissionais de 

enfermagem seguem as diretrizes 

estabelecidas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). 

higienização das mãos e estrutura 

inadequada, segundo as diretrizes 

estabelecidas pela OMS e ANVISA. 

12. Complicações 

associadas ao uso de 

cateter totalmente 

implantável em 

crianças e 

adolescentes
81

. 

Descrever as complicações associadas 

ao uso do cateter totalmente 

implantável do tipo Port o cath, em 

crianças e adolescentes em tratamento 

oncológico ou de doença 

hematológica. 

Verificou-se incidência de 13,1% de 

complicações relacionadas ao uso do 

Port o cath, sendo 6,6% para 

complicações precoces, e igual 

percentual para complicações tardias 

associadas a processos infecciosos. Três 

dos quatro cateteres retirados por 

infecção (75%) haviam sido implantados 

em pacientes com diagnóstico de 

leucemia. O tempo médio de 

permanência do cateter foi de 506,3 dias 

(23-1.335dias). 

13. Cateter central 

de inserção 

periférica: revisão 

bibliométrica
82

. 

Caracterizar a produção científica de 

dissertações e teses produzidas nos 

Programas de Pós-Graduação em 

Enfermagem do Brasil entre 1998 e 

2011 de acordo com o centro de 

pesquisa, número de publicações, ano 

de publicação e temas estudados. 

Estudo descritivo, retrospectivo e 

bibliométrico. 

Resultou na localização de 27 

dissertações e duas teses. O centro que 

mais desenvolveu estudos sobre a 

temática foi a Universidade Federal de 

São Paulo (7 [27,58%]). O tema mais 

estudado foi conhecimento teórico 

prático do enfermeiro sobre o PICC (7 

[27,58%]). 

14. Fundamentos de 

las rutas de cuidados 

en el paciente 

pediátrico
84

. 

Apresentar os conceitos básicos de 

rotas de cuidados na assistência ao 

paciente pediátrico, e descrever o que 

pode ser realizado em uma unidade de 

internação refletindo todo o 

conhecimento de profissionais com 

base na experiência através de provas. 

Tornou-se como o referencial o processo 

de adaptação de Callista Roy e de Ida 

Jean Orlando. 

15. Diseño de 

criterios, 

indicadores y 

estándares para 

evaluar calidad de la 

atención de 

enfermería en 

servicios 

pediátricos
85

. 

Propor padrões de critérios de 

avaliação de serviços pediátricos em 

Cuba. 

Foram propostos critérios e indicadores 

padronizados para serviços hospitalares 

pediátricos sendo composto por: seis 

critérios de estrutura (cobertura de RH, 

formação do RH, atividades de 

capacitação, recursos materiais, 

condições estruturais, condições de 

higiene institucional);cinco de processo 

(recepção do paciente, qualidade da 

história clínica, qualidade da entrega e 

recibo de enfermagem, desempenho 

profissional e higiene e conforto do 

paciente) e sete de resultados (satisfação 

dos profissionais, satisfação dos 

usuários, pacientes sem flebite 

infecciosa, pacientes sem flebite 

química, pacientes entubados sem lesão 

de mucosa oral, pacientes sem sepse 

associada a cateter venoso e qualidade 

do processo de esterilização). 

16.Prevalencia de 

los diagnósticos de 

enfermería en niños 

Determinar a prevalência dos 

diagnósticos de enfermagem em 

crianças que recebem tratamento 

Proteção ineficaz, risco de infecção, 

risco de lesão, náusea e transtorno da 

imagem corporal.  
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que reciben 

tratamiento 

oncológico
51

. 

oncológico. 

17. Cirurgia 

ambulatorial 

pediátrica: um 

estudo exploratório 

acerca do impacto 

da consulta de 

enfermagem
87

. 

Traçar o perfil dos usuários do 

ambulatório de cirurgia pediátrica, 

identificar os procedimentos cirúrgicos 

pediátricos realizados e conhecer os 

fatores determinantes de suspensão das 

cirurgias pediátricas correlacionadas 

com o não atendimento dessas crianças 

pela consulta de enfermagem. 

Os resultados demonstraram que a 

consulta de enfermagem tem papel 

determinante, evitando a suspensão de 

procedimentos cirúrgicos ambulatoriais. 

18.Componentes 

clínicos associados 

aos cuidados de 

enfermagem a 

crianças e 

adolescentes com 

doença renal 

crônica
92. 

Discutir os componentes clínicos 

associados às necessidades de 

cuidados a crianças e adolescentes 

acometidos de doença renal crônica 

em tratamento dialítico. 

Como resultados foram identificados: as 

glomerulopatias (39,4%), seguidas das 

uropatias (36,4%), 51,5% apresentavam 

peso ≤ P3. As comorbidades mais 

frequentes foram hipertensão e 

cardiopatia. A peritonite (30,3%) foi a 

complicação mais comum na diálise 

peritoneal, e a anemia (39,4%) na 

hemodiálise. Os cuidados de 

enfermagem incluíram monitoramento 

dos exames, supervisão direta ao 

paciente e ações educativas relacionadas 

à prevenção de infecção. 

19. AIDPI: 

conhecimento dos 

enfermeiros da 

atenção básica do 

município de 

Aracaju-Se
96

. 

Identificar o conhecimento dos 

enfermeiros da atenção básica quanto à 

estratégia da Atenção Integral às 

Doenças Prevalentes da Infância, no 

município de Aracaju SE. 

Os resultados obtidos apontam não 

haver diferença significativa (p >0,05) 

entre os enfermeiros capacitados 

(54,5%) e não capacitados (45,5%) pela 

estratégia, verificando-se um perfil de 

conhecimento aquém do esperado. 

Bases de dados online. 

 

 Inserem-se nesta categoria, 19 artigos que discorrem a respeito de estratégias 

específicas de cuidados psicobiológicos para crianças. Identificam-se desde a utilização 

de protocolos assistenciais, programas do Ministério da Saúde como o AIDPI, 

higienização de mãos como mecanismo de prevenção de infecção hospitalar, 

tecnologias avançadas de acesso vascular como o PICC e o Port cath e propostas de 

avaliação da qualidade do cuidado de enfermagem em unidades de internação pediátrica 

através de escores padrões. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA 

A legislação brasileira define regras claras e objetivas quanto às pesquisas 

envolvendo seres humanos, neste contexto, a resolução 466/12 aprovada na 240ª 

reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde, regulamenta este tipo de pesquisa e 

vem substituir na íntegra a resolução 196/96. Assim sendo, esta pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro da UFF, 

obtendo parecer circunstanciado nº 849.957 e CAAE nº 35037314.3.0000.5243. 

4.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de uma pesquisa, exploratório, documental, retrospectivo, com 

abordagem quantitativa. 

Entende-se por documento todas as realizações produzidas pelo homem que se 

mostram como indícios de sua ação e que podem revelar suas ideias, opiniões e formas 

de atuar e viver. Os documentos são fontes de dados brutos para o investigador e a sua 

análise implica um conjunto de transformações, operações e verificações realizadas a 

partir dos mesmos, com a finalidade de lhes ser atribuído um significado relevante em 

relação a um problema de investigação
97

. 

 

4.1.1 – Estudo Exploratório 

De acordo com os objetivos da pesquisa, este estudo pode ser classificado como 

exploratório. Estudos exploratórios têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se 

dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuições
98

.  

 

4.1.2 – Pesquisa Documental 

A pesquisa documental é uma técnica de pesquisa e assemelha-se muito à 

pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. 
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Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 

diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais 

que não recebem ainda um tratamento analítico
98

. 

Neste estudo foram utilizados prontuários de crianças como fonte de 

documentos à análise. 

 

4.1.3 – Pesquisa Retrospectiva 

Trata-se de uma técnica de pesquisa que proporciona o levantamento de dados 

retrospectivamente ao momento atual. Este estudo utilizou-se de prontuários arquivados 

de crianças que estiveram internadas no Hospital no ano de 2013. 

 

4.1.4 – Abordagem quantitativa 

 A abordagem quantitativa é um método que envolve uma coleta sistemática a 

partir da definição do problema e na seleção dos conceitos nos quais se concentra para a 

solução dos problemas. Ocorre normalmente utilizando-se de instrumentos 

estatísticos
99,100

. 

 

4.2 Cenário 

 

A Instituição alvo deste estudo está situada na Baixada Fluminense, região 

geopolítica do Estado do Rio de Janeiro com múltiplas carências, inclusive de acesso 

aos serviços públicos de saúde, principalmente quando se trata de leitos pediátricos. 

 Trata-se de um Hospital público pediátrico de pequeno porte e baixo nível de 

complexidade, pertencente à gestão Municipal, porém, com características de hospital 

regional atendendo à rede de urgência e emergência da Região Metropolitana I do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Os leitos possuem regulação interna pro meio do Núcleo Interno de Regulação 

(NIR) e externa, via Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense 
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(CISBAF) sendo, portanto, parte integrante como leitos próprios do Sistema Único de 

Saúde (SUS).  A faixa etária de atendimento é de crianças de 0 a 13 anos. 

A época em que os pacientes cujos prontuários compõem a amostra desta 

pesquisa foram internados, a Instituição de Saúde apresentava a seguinte característica: 

unidades de internação organizadas por enfermarias que totalizam 41 leitos, ambulatório 

de especialidades pediátricas e de pediatria geral e unidade de atendimento de 

emergência.  

Atualmente, o perfil da Instituição foi modificado para uma estrutura de 

Complexo de Saúde Infantil, composto pelo Hospital cenário do estudo e da primeira 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pediátrico do Brasil. Esta configuração de 

serviço teve início em Fevereiro de 2014 com a inauguração da UPA. A partir daí então, 

o Hospital passou a ter 68 leitos de internação, serviço de pronto atendimento médico, 

ambulatório de gastropediatria, infecto-pediatria e o ambulatório de apoio à família 

vítima de violência e centro cirúrgico exclusivo para cirurgias eletivas de baixo risco. 

Dados epidemiológicos do Núcleo de Vigilância Hospitalar da instituição afirma 

que aproximadamente 30% do atendimento prestado no Complexo de Saúde Infantil são 

de crianças não munícipes, oriundas das cidades circunvizinhas bem como, de bairros 

da Cidade do Rio de Janeiro, próximos ao Hospital. Em razão do baixo número de 

leitos, a taxa de ocupação gira sempre em torno de 100% uma vez que no atendimento 

de emergência a frequência encontrada é por volta de 600 atendimentos/dia.  

 O processo de enfermagem está instituído neste hospital na totalidade de suas 

etapas, desde 2012, no entanto, ele só é desenvolvido nas enfermarias, não sendo 

aplicado ainda na emergência em decorrência principalmente do alto fluxo de clientes e 

a dificuldade apresentada pelos enfermeiros deste setor para se institucionalizar o 

processo também na unidade de emergência. 

 

4.3 Universo e amostra 

Foi composta por 333 prontuários de crianças que foram internados nas unidades 

de internação do Hospital entre janeiro e dezembro de 2013. 
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 Para este trabalho primeiramente realizou-se um cálculo amostral para 

determinar o mínimo de internações a serem analisadas. O universo foi de 2515 

internações ocorridas no ano de 2013. Pôde-se então realizar um calculo por proporção, 

levando-se em consideração que não se possui dados de estudos anteriores e que a 

proporção de internações pediátricas é desconhecida. Utilizando-se das informações 

acima, além de um nível de confiança de 95%, um erro percentual padrão de 0,05, tem-

se que para o universo de 2515 internações a amostra mínima é de 333 prontuários a 

serem analisados para que se tenha uma amostra significativa. 

Figura nº 3 Cálculo amostral 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: relatório estatístico. 

A utilização dos prontuários foi de acordo com o fornecimento do setor de 

arquivo, ao qual foram solicitados remessas de 30 prontuários por vez. Não houve pré-

seleção, sendo utilizado aleatoriamente, conforme o fornecimento pelo arquivo do 

hospital até que se chegasse ao mínimo de 333 prontuários. 

4.4  Critérios de inclusão 

 Como critério de inclusão, foram eleitos os prontuários de crianças que internaram no 

Hospital no período de janeiro a dezembro de 2013. 
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4.5 Critérios de exclusão 

1. Prontuários de clientes que permaneceram menos de 48h de internação nas 

enfermarias. 

2. Prontuários de Clientes que permaneceram internados na emergência do 

hospital. 

3. Prontuários de Clientes com menos de 01 mês de vida, pois representam uma 

parcela pequena da população alvo do estudo e requer cuidados mais 

específicos (período neonatal). 

4.6 Coleta de dados 

Os dados foram coletados de fonte primária, ou seja, nos prontuários das 

crianças selecionados como amostra, através de 02 instrumentos estruturados no período 

de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015.  

 

Figura 4. Desenho esquemático da coleta dos dados. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: desenho idealizado pelos autores. 

 

4.6.1 - Os instrumentos  

O primeiro instrumento foi elaborado para a coleta dos Diagnósticos de 

Enfermagem presentes nos prontuários, sendo confeccionado com base em uma 

CAMINHO METODOLÓGICO PARA A COLETA DOS DADOS 
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avaliação piloto de sugestões dos enfermeiros do serviço de internação do Hospital 

estudado.  Surgiu então, uma relação inicial de 55 DE. 

 A composição das variáveis foi a seguinte: paciente, sendo este identificado por 

número crescente de ordem de coleta, idade, sexo, diagnóstico clínico e o DE. Além 

disto, possui linhas em branco disponíveis para acréscimos de diagnósticos que fossem 

encontrados durante a coleta, bem como, cada formulário permitiu a coleta de dados de 

04 prontuários por vez. A identificação do prontuário do paciente foi numeral em ordem 

crescente dos prontuários coletados, ou seja, de 01 a 333. 

Instrumento 1 – Instrumento de coleta dos diagnósticos de Enfermagem. 

Instrumento de coleta para definição dos Diagnósticos de Enfermagem prevalentes na clientela do 

Hospital Infantil Ismélia Silveira 

DADOS 

Paciente     
Diagnóstico     
Médico     

RELAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

(TAXONOMIA NANDA-I 2012-2014) 
Idade     
Sexo     

1. Padrão respiratório ineficaz - relacionado à 

ansiedade/dor/fadiga da musculatura respiratória /hiperventilação, 

evidenciado por alteração na profundidade respiratória/respiração 

com lábios franzidos/taquipneia/dispneia /tosse/gemido/batimentos 

de asa de nariz. 

     

2. Ventilação espontânea prejudicada- relacionada à fadiga da 

musculatura respiratória/fatores metabólicos, evidenciada por 

dispneia/frequência cardíaca aumentada/saturação de oxigênio 

diminuída. 

     

3. Desobstrução ineficaz das vias aéreas-relacionada a secreções 

retidas/muco excessivo /asma/alergias respiratórias, evidenciado por 

cianose/dispneia/ruídos adventícios respiratórios/quantidade 

excessiva de muco. 

     

4.Risco de desequilíbrio eletrolítico - relacionado à 

diarreia/vômito/disfunção endócrina ou renal. 
     

5. Volume de líquidos deficientes - relacionado à perda ativa de 

volume de líquido/falha dos mecanismos reguladores, evidenciado 

por aumento da frequência de pulso/aumento da temperatura 

corporal/aumento na concentração urinária/diminuição da pressão 

sanguínea. 

     

6. Risco de volume de líquidos deficiente- relacionado à 

deficiência do conhecimento/medicamentos (diuréticos)/perdas 

excessivas por vias normais(p.ex. diarreia). 

     

7. Volume de líquidos excessivos - relacionado a mecanismos 

reguladores comprometidos, evidenciado por anasarca/ derrame 

pleural/congestão pulmonar/edema/ganho de peso em um curto 

período/hematócrito diminuído.  

     

8. Risco de desequilíbrio do volume de líquidos- relacionado à 

cirurgia abdominal/sepse/obstrução intestinal. 
     

9. Deglutição prejudicada - relacionada a anomalias de via aérea 

superior/desnutrição proteica/distúrbios respiratórios/ problemas 

neurológicos/defeitos esofágicos/doença do refluxo 

gastresofágico/paralisia cerebral/prematuridade. 
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10. Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades 

corporais - relacionada à ingestão excessiva em relação a atividades 

físicas / ingestão excessiva em relação às necessidades metabólicas 

evidenciada por estilo de vida sedentário/ peso 20% acima do peso. 

     

11. Nutrição desequilibrada: menos que as necessidades 

corporais - relacionada à capacidade prejudicada de absorver 

alimentos/digerir/ingerir alimentos evidenciada por diarreia/perda 

de peso com ingestão adequada de comida/cavidade bucal ferida. 

     

12. Padrão ineficaz de alimentação do lactente-relacionado a 

estado de jejum oral prolongado/ anomalias 

anatômicas/hipersensibilidade oral/prematuridade/retardo 

neurológico, evidenciado por incapacidade de iniciar uma sucção 

eficaz. 

     

13. Amamentação ineficaz - relacionada à ambivalência 

materna/anomalia do lactente/déficit de conhecimento/lactente 

recebe alimentação suplementar com 

mamadeira/prematuridade/reflexo de sucção do lactente 

insatisfatório, evidenciada por ausência de ganho de peso. 

     

14. Eliminação urinária prejudicada - relacionada à infecção no 

trato urinário evidenciada por disúria/retenção urinária.  
     

15. Retenção urinária - relacionada à  bloqueio /inibição do arco 

reflexo evidenciada por disúria  /distensão   vesical/incontinência 

por transbordamento/urina residual. 

     

16. Constipação - relacionada a fatores 

farmacológicos/desidratação/hábitos alimentares 

deficientes/motilidade do trato gastrointestinal diminuída, 

evidenciada por abdome distendido/dor à evacuação/dor 

abdominal/esforço para evacuar/   fezes duras. 

     

17. Diarreia - relacionada à má absorção/ parasitas/processo 

infeccioso/ evidenciada por pelo menos três evacuações líquidas por 

dia/dor abdominal. 

     

18. Náusea- relacionada à distensão gástrica/irritação gástrica/dor, 

evidenciada por aversão à comida/relato de náusea/salivação 

aumentada/sensação de vontade de vomitar. 

     

19. Insônia - relacionada à  desconforto físico (p.ex.: dor, falta de 

ar, tosse, refluxo gastresofágico)/medicamentos/medo/sono 

interrompido evidenciada por aumento do absenteísmo/mudanças 

observadas o afeto/ relato de distúrbios do sono. 

     

20. Fadiga - relacionada à anemia/ condição física 

debilitada/desnutrição/esforço físico aumentado/estados de doença, 

evidenciada por desempenho diminuído/desinteresse quanto ao 

ambiente que o cerca/letárgico/relato de cansaço. 

     

21. Déficit no autocuidado para banho- relacionado à 

dor/fraqueza, evidenciado por incapacidade de lavar o 

corpo/capacidade de acessar o banheiro. 

     

22. Autonegligência- relacionada à estilo de vida/escolhas/prejuízo 

cognitivo/abuso de drogas evidenciado por falta de adesão a 

atividades de saúde/higiene pessoal inadequada. 

     

23. Mobilidade física prejudicada - relacionada à prejuízo 

musculoesquelético/ de massa corporal acima dos 75% apropriado 

para  a idade/ perda da integridade de estrutura ósseas. Evidenciado 

por amplitude limitada de movimentos. 

     

24. Fadiga - relacionada à anemia/ condição física 

debilitada/desnutrição/esforço físico aumentado/estados de doença, 

evidenciada por desempenho diminuído/desinteresse quanto ao 

ambiente que o cerca/letárgico/relato de cansaço. 

     

25. Integridade tissular prejudicada - relacionada  à  circulação 

alterada/déficit de líquidos/excesso de líquidos/mobilidade física 

prejudicada/fatores nutricionais evidenciado  por  tecido destruído 
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ou lesado. 

26. Autonegligência- relacionada à estilo de vida/escolhas/prejuízo 

cognitivo/abuso de drogas evidenciado por falta de adesão a 

atividades de saúde/higiene pessoal inadequada. 

     

27. Dentição prejudicada- relacionada à higiene oral 

ineficaz/hábitos alimentares/déficits nutricionais evidenciados por 

cáries na coroa/cáries na raiz do dente/dentes 

desgastados/descoloração do esmalte dos dentes/dor de dente/ falta 

de alguns dentes. 

     

28. Integridade da pele prejudicada - relacionada à fatores 

mecânicos pele(pressão /forças abrasivas/contenção)/extremos de 

idade/imobilização física/substâncias químicas/medicamentos/ 

deficiência imunológica/mudanças no turgor, evidenciada destruição 

de camada da pele, rompimento da superfície da pele, invasão de 

estruturas do corpo. 

     

29. Integridade tissular prejudicada - relacionada  à  circulação 

alterada/déficit de líquidos/excesso de líquidos/mobilidade física 

prejudicada/fatores nutricionais evidenciado  por  tecido destruído 

ou lesado. 

     

30. Risco de lesão -relacionada à fatores de risco interno (disfunção  

imune/autoimune/perfil sanguíneo anormal( como por exemplo 

leucopenia/, fatores de coagulação alterados e anemia falciforme). 

     

31. Mucosa oral prejudicada - relacionada  à  conhecimento 

deficiente sobre higiene oral 

adequada/desidratação/desnutrição/fatores mecânicos/higiene oral 

ineficaz/infecção/jejum oral por mais de 24 horas/plaquetas 

diminuídas/respiração pela boca. 

     

32. Recuperação cirúrgica retardada - relacionada à infecção pós 

operatória no local da cirurgia/procedimento cirúrgico 

extenso/procedimento cirúrgico prolongado evidenciada por 

interrupção na cicatrização da área cirúrgica(ex.: vermelha, 

endurecida, imobilizada). 

     

33. Risco de trauma vascular - relacionado à duração do tempo de 

inserção/local de inserção/natureza da solução/tipo de 

cateter/velocidade de infusão. 

     

34. Hipertermia - relacionada à doença/ desidratação/ evidenciada 

por pele avermelhada/pele quente ao toque/taquicardia/convulsões. 
     

35. Hipotermia -relacionada à desnutrição/ 

doença/diminuição da taxa metabólica, evidenciada por cianose do 

leito ungueal/ palidez/pele fria/preenchimento capilar lento/ 

temperatura corporal abaixo do normal. 

     

36. Risco de desequilíbrio na temperatura corporal - relacionado 

à desidratação/doença que afeta a regulação de 

temperatura/medicamentos que causam 

vasodilatação/vasoconstricção ou taxa metabólica alterada. 

     

37. Termorregulação ineficaz - relacionada à flutuação na 

temperatura ambiental evidenciada por convulsões/pele fria ao 

toque/pele quente ao toque/taquicardia/cianose nos leitos ungueais. 

     

38. Risco de glicemia instável- relacionada à  aumento de peso/ 

conhecimento deficiente sobre controle do Diabetes/controle de 

medicamentos/falta de aceitação do diagnóstico/falta de adesão ao 

controle do Diabetes/falta do controle do Diabetes/ monitoração. 

     

39. Risco de choque - relacionado à 

hipotensão/hipovolemia/hipoxemia/hipóxia/infecção/sepse/síndrome 

da resposta inflamatória sistêmica. 

     

40. Risco de disfunção neurovascular periférica relacionada à 

cirurgia ortopédica/compressão mecânica/ atadura/curativo ou 

restrição à fraturas/imobilização. 
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41. Risco de sangramento – relacionado a efeitos secundários de 

tratamentos (p.ex.: cirurgia, medicamentos, administração, de 

derivados de sangue com deficiência de plaquetas) /história de 

quedas/trauma/coagulação intravascular disseminada. 

     

42. Confusão aguda - relacionada à abuso de substâncias, 

evidenciada por agitação aumentada/alucinações/flutuação na 

cognição/ inquietação aumentada. 

     

43. Risco de confusão aguda relacionada a anormalidade 

metabólicas (desidratação, desnutrição, ureia e creatinina 

aumentadas)/cognição prejudicada/medicamentos/drogas (ex.: 

anestesia).  

     

44. Atraso no crescimento e no desenvolvimento- relacionado a 

cuidado inadequado/  deficiências ambientais/ deficiência de 

estimulação/ indiferença/múltiplos cuidadores/consequências de 

incapacidade física, evidenciados por  crescimento físico alterado. 

     

45. Risco de atraso no desenvolvimento - relacionado à fatores 

ambientais: violência/economicamente desfavorecido; 

fatores do cuidador: abuso/ dificuldade de aprendizagem; fatores 

individuais: criança em instituição infantil. 

     

46. Risco de infecção relacionada à procedimentos 

invasivos/doença crônica/desnutrição.(pág. 485) 
     

47. Risco de resposta alérgica - relacionada à exposição repetida à 

substâncias do ambiente/medicamentos. 
     

48. Dor aguda - relacionada à agente lesivos (biológicos – infecção 

/ físicos – ferida cirúrgica) evidenciado por relato verbal de dor/ 

expressão facial. 

     

49. Dor crônica - relacionada à incapacidade física crônica 

(doenças vasculares/câncer/anemia falciforme) evidenciado por 

relato verbal de dor/expressão facial.  

     

50. Risco de aspiração - relacionada à alimentação por 

sonda/deglutição prejudicada/esfíncter esofágico inferior 

incompetente/esvaziamento gástrico retardado/nível de consciência 

reduzido/presença de tubo intratraqueal/presença de 

traqueostomia/reflexo de traqueoesofágico. 

     

51. Risco de queda - relacionada à  falta de supervisão dos 

pais/bebê deixado sem vigilância em superfície elevada 

(berço/cama)/ausência de portão em escadaria.  

     

52. Risco de sufocação - relacionada a: fatores de risco externo:  

comer grandes quantidades de comida/crianças deixadas na água 

sem vigilância/inserção de pequenos objetos em vias aéreas; fatores 

de risco internos: conhecimento deficiente em relação à situações de 

segurança. 

     

53. Ansiedade - relacionada à crises situacionais (procedimento 

cirúrgico/quadro clínico) evidenciado 

preocupação/nervosismo/transpiração aumentada (sudorese). 

     

54. Disposição para estado de imunização melhorado - 

evidenciada por   expressão do desejo de reforçar a condição de 

imunização  e reforçar o conhecimento de protocolos de 

imunização. 

     

55. Isolamento social - relacionado à alterações na aparência física/ 

alterações do estado mental/bem estar alterado,  evidenciado por 

afeto triste/retração/não comunicação. 
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O segundo instrumento teve como objetivo a coleta das intervenções de 

enfermagem. Possui as intervenções de enfermagem que compõe o impresso de 

prescrição de enfermagem do referido hospital, além das variáveis: idade, sexo e 

diagnóstico médico. Possui linhas para inclusão de novas intervenções que não 

estivessem padronizadas.  

Também foi elaborado com identificação numeral em ordem crescente de 1 a 

333 e para realizar a coleta de 04 prontuários por vez, fazendo parte de um kit único de 

coleta composto por 06 folhas de diagnósticos e 01 folha de intervenções. 

Instrumento 2 – Instrumento de coleta dos diagnósticos de Enfermagem. 

DADOS 

Paciente     
Diagnóstico     
Médico     
Idade     
Sexo     

Registrar o peso      

Verificar Temperatura      

Verificar Pulso      

Verificar Respiração      

Verificar Pressão Arterial      

Registrar queixas de dor e características      

Registrar frequência e características das eliminações      

Realizar Higiene Oral      

Auxiliar Higiene Oral      

Realizar Higiene Corporal      

Auxiliar na Higiene Corporal      

Realizar Higiene Ocular      

Auxiliar na Higiene Ocular      

Aplicar no períneo pomada de:      

Instalar Cateter nasogástrico      

Instalar Cateter orogástrico      

Lavar cateter gástrico com água filtrada      

Medir resíduo gástrico e registrar características      

Oferecer dieta por via oral      
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Oferecer dieta por gavagem      

Oferecer Terapia de Reidratação Oral (TRO)      

Oferecer Água Filtrada      

Registrar Aceitação da Dieta      

Posicionar em Decúbito      

Elevar Cabeceira      

Realizar Nebulização com 3 ml de SF0,9%      

Instilar SF 0,9% nas narinas      

Aplicar compressas      

      

 

 

4.7Tratamento dos dados 

Os dados coletados foram armazenados em planilha do programa Excel
® 

versão 

2010 da Microsoft
®
. Foram analisados pelo software S.A.S

®
 System, versão 9.3.1 (SAS 

Institute, Inc., Cary, North Carolina). 

Com uma amostra de 333 casos, primeiramente realizou-se uma análise 

descritiva dos dados, sendo que para as variáveis quantitativas obteve-se média, desvio 

padrão, mínimo e máximo e para as variáveis descritivas realizou-se uma análise de 

frequência.  

Em um segundo momento, classificou-se os pacientes quanto à quantidade de 

diagnóstico médico, diagnóstico de enfermagem e intervenção de enfermagem que cada 

um obteve, de tal maneira que para essas novas variáveis realizou-se uma análise de 

frequência e testes estatísticos para entender se existe diferença significativa dessas 

variáveis em relação ao sexo, idade e tempo de internação. 

 

4.8 Manual de diagnósticos e intervenções de enfermagem  

 A produção do manual de orientação de diagnósticos e intervenções de 

enfermagem visa atender ao objetivo geral deste estudo. Foi elaborado com os 

diagnósticos NANDA-I e as intervenções de enfermagem identificadas nos prontuários, 
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complementadas pela literatura e pelas intervenções de enfermagem da NIC além das 

necessidades humanas básicas de Horta.  

 

Figura 5. Desenho esquemático da confecção do manual.  

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 - Organização dos dados 

Nesta etapa, foi feito o levantamento de todos os elementos necessários à 

confecção do manual: NBH, DE, Intervenções de enfermagem, idades e diagnósticos 

clínicos presentes nos prontuários das crianças da amostra.  

Foram organizados de forma a que a pesquisa inicial dos profissionais ocorresse 

por idade ao invés de diagnóstico clínico como fora pensado inicialmente, pois o 

mesmo diagnóstico clínico pode conduzir à DE e intervenções de enfermagem 

diferentes, de acordo com a idade da criança.  

 

Fase 2 - Definição de grupos etários 

Agrupando-se as idades identificadas na estatística descritiva, foram organizados 03 

grupamentos etários para definição das sessões do manual, de acordo com a afinidade 

de NHB, DE e intervenções de enfermagem requeridas por este grupamento humano. 

Assim sendo, foi estabelecido o seguinte agrupamento: 

-crianças de 1 mês de vida até 05 anos de idade; 

CAMINHO METODOLÓGICO PARA A CONFECÇÃO DO MANUAL 

Fonte: banco de dados. 
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-crianças de 5 a 10 anos de idade e 

-crianças acima de 10 anos de idade. 

 

Fase 3- Identificação dos Diagnósticos de Enfermagem e características definidoras 

ou fatores relacionados 

Nesta fase, foram compilados de acordo com as idades e o perfil da amostra, os 

DE identificados, domínios e respectivas classes, bem como, características definidoras 

relevantes a cada grupo etário. Na ausência de características definidoras, utilizaram-se 

os fatores relacionados aos respectivos DE. Esta etapa de elaboração do manual gerou a 

criação das 02 primeiras colunas, sendo a primeira com o DE e sua definição e a 

segunda para as características definidoras e na ausência de características, passa a ser a 

coluna de fatores relacionados. 

 

Fase 4 - Levantamento das Intervenções de Enfermagem 

Realizou-se o levantamento das intervenções de enfermagem presentes nos 

prontuários das crianças, referentes a cada grupo etário, no entanto, identificam-se 

eminentemente intervenções de enfermagem técnicas, extremamente centradas no 

modelo biomédico, o que provocou a necessidade de complementação da terceira 

coluna do manual.  

 

Fase 5 - Complementação das Intervenções de Enfermagem 

 A complementação das intervenções de enfermagem correu por meio do 

levantamento na literatura impressa e online. Em relação à impressa, a utilização da 

Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), foi essencial para que se pudesse 

ampliar o catálogo de cuidados fundamentais ao atendimento das ações requeridas ao 

enfrentamento dos DE identificados de acordo com o perfil epidemiológico dos 

prontuários. Em contramão aos dados identificados nos prontuários, que representam 

fundamentalmente o fazer técnico da enfermagem, observam-se na literatura, 
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intervenções que atendem mais as NHB psicossociais e psicoesperituais da Teoria de 

Horta. 

 

Fase 6 – Compilação em Idade, NHB, DE e Intervenções de Enfermagem 

 Nesta fase foram elaborados os quadros contendo todas as partes do manual, ou 

seja, foram elaboradas as sessões com os quadros contendo os grupamentos por idades, 

os Diagnósticos de Enfermagem encontrados em cada grupamento, bem como as 

principais características definidoras do DE NANDA-I para esse grupamento de seres 

humanos, além das intervenções de enfermagem e as necessidades humanas básicas de 

Horta identificadas. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa, de acordo com os 

objetivos específicos traçados para alcançar o objetivo geral. Em um primeiro momento, 

será apresentado o perfil da amostra e na sequência os resultados referentes aos 

objetivos específicos. 

 

5.1 Perfil da amostra de prontuários  

 A fim de apresentar a caracterização da amostra realizou-se a análise descritiva 

dos dados. Nesta sessão, serão apresentados dados referentes à idade, sexo, diagnóstico 

clínico e tempo de internação. Além da apresentação de frequência, foram realizados 

cálculos de media e desvio padrão para colaborar à compreensão dos dados. 

Idade e Sexo 

Tabela 1:Frequência das variáveis idade e sexo. Duque de Caxias-RJ, 2015. 

Variáveis n % 

Idade   

1 mês  - 5 anos 253 76,0 

5 anos - 10 anos 51 15,3 

> 10 anos 29 8,7 

Total 333 100 

   

Sexo   

Masculino 199 59,8 

Feminino 134 40,2 

Total 333 100 

 

Através da tabela 1, observa-se a prevalência de crianças até 5 anos de idade 

com 76% da amostra, seguida de crianças entre 5 a 10 anos 15,3%. A fim de facilitar a 

leitura, as idades foram agrupadas, no entanto, a tabela completa encontra-se no 

apêndice 1. Quanto ao sexo, prevalece o masculino com 59,8% da amostra. 
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Tabela 2: Análise descritiva das variáveis: idade em meses e Tempo de Internação em 

dias. Duque de Caxias-RJ, 2015. 

Variável Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Idade 1 180 38,60 46,37 

Tempo Internação 2 47 8,55 5,75 

 

Analisando a tabela 2, observa-se que a média da idade em meses é de 38,6 

meses com desvio padrão de 46,37, mínimo de 1 mês e máximo de 180 meses. Já o 

tempo de internação médio é de 8,55 dias com desvio de 5,75, mínimo de 2 e máximo 

de 47 dias. Para tal foi realizados os cálculos de média e de desvio padrão, conforme a 

fórmula abaixo:  

�̅� = ∑
𝑥𝑖

𝑛

𝑛
𝑖=1  média 𝑠 = ∑

(𝑥𝑖
2)−𝑛�̅�2

(𝑛−1)
𝑛
𝑖=1  desvio padrão 

 

Tabela 3: Frequência da variável Diagnóstico Médico por tipo de afecção. Duque de 

Caxias-RJ, 2015. 

Variável 

 
N % 

Afecções Respiratórias 181 43,8 

Afecções Infecciosas 71 17,2 

Afecções cutaneomucosas 47 11,4 

Afecções Gastrintestinais 35 8,5 

Afecções Geniturinárias 26 6,3 

Afecções Osteomuscular 18 4,3 

Afeções metabólicas 6 1,5 

Outras 29 7,0 

Total 413 100 

Observa-se na tabela 3 maior frequência de diagnósticos médicos de afecções 

respiratórios 43,8%, seguidos pelas infecciosas 17,2% e cutaneomucosas com 

11,4%.Nesta tabela foi realizado agrupamento das doenças por tipo. A Tabela completa 

com todos os diagnósticos médicos está disponível no apêndice 1. 

 

Tabela 4: Frequência  de diagnóstico médico por paciente. Duque de Caxias-RJ, 2015. 

Quantidade de  

Diagnóstico Médico 
N % 

1 256 76,88 

2 74 22,22 

3 3 0,90 

Total 333 100 

Observa-se 3 classificações para diagnóstico médico, tal que essas classificações 

correspondem respectivamente a 1, 2 e 3  diagnósticos médicos, com isso, 76,88% dos 
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pacientes tiveram apenas um diagnóstico médico, 22,22% apresentaram 2 diagnósticos e 

apenas 0,90% apresentou 3 diagnósticos médico. 

5.2 Apresentação dos diagnósticos de enfermagem registrados nos prontuários. 

Nesta parte, são apresentados todos os registros pelos enfermeiros nos 

prontuários das crianças como DE, bem como, a frequência apurada. 

Identificaram-se 105 registros, conforme o quadro 30. 

Quadro 30 – Registros intitulados como diagnósticos de enfermagem realizados pelos 

enfermeiros nos prontuários. Duque de Caxias, RJ. 2015. 

 REGISTRO COMO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

01 Padrão respiratório ineficaz 

02 Ventilação espontânea prejudicada 

03 Desobstrução ineficaz de vias aéreas 

04 Risco de desiquilíbrio eletrolítico 

05 Volume de líquidos deficientes 

06 Risco de volume de líquidos deficientes 

07 Volume de líquidos excessivos 

08 Risco de desequilíbrio do volume líquido 

09 Deglutição prejudicada 

10 Nutrição desequilibrada mais do que as necessidades corporais 

11 Nutrição desequilibrada menos do que as necessidades corporais 

12 Padrão ineficaz de alimentação do lactente 

13 Amamentação ineficaz 

14 Eliminação urinária prejudicada 

15 Retenção urinária 

16 Constipação 

17 Diarreia 

18 Náusea 

19 Insônia 

20 Fadiga 

21 Déficit no autocuidado para banho 

22 Autonegligência 

23 Dentição prejudicada 

24 Integridade da pele prejudicada 

25 Integridade tissular prejudicada 

26 Risco de lesão 

27 Mucosa oral prejudicada 

28 Recuperação cirúrgica retardada 

29 Risco de trauma vascular 

30 Hipertermia 
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31 Hipotermia 

32 Risco de desequilíbrio na temperatura corporal 

33 Termorregulação ineficaz 

34 Risco de glicemia instável 

35 Risco de choque 

36 Risco de disfunção neurovascular periférica 

37 Risco de sangramento 

38 Confusão aguda 

39 Risco de confusão aguda 

40 Atraso no crescimento e no desenvolvimento 

41 Apetite prejudicado por diarreia 

42 Risco de hipertensão relacionado à patologia 

43 Débito cardíaco aumentado relacionado ao uso de medicamentos 

44 Estase venosa relacionada à imobilização, evidenciada por edema 

45 Ansiedade materna, relacionada à patologia 

46 Tensão do papel de cuidador, relacionado aos cuidados com a colostomia 

47 Irritabilidade ocasionada pela cefaleia 

48 Risco da síndrome do desuso, relacionado à imobilização 

49 Edema facial, relacionado ao uso de corticoides 

50 Risco de lesão relacionado ao processo inflamatório 

51 Risco de alteração da PA, relacionado ao uso do captopril 

52 Risco de perfusão tissular gastrintestinal ineficaz relacionado à anemia 

53 Nutrição desequilibrada relacionada ao hábito alimentar 

54 Risco de disfunção neurovascular periférica, relacionado à cirurgia ortopédica 

55 Processo cicatricial atrasado relacionado à infecção 

56 Risco de alteração do sensório, relacionado ao processo infeccioso 

57 Risco de crise convulsiva, relacionado à doença 

58 Desconforto abdominal, relacionado ao quadro clínico 

59 Risco de vínculo prejudicado, relacionado à falta de familiares 

60 Disposição para nutrição melhorada, relacionado à DPC, evidenciado pelo consumo 

adequado de alimentos 

61 Interação prejudicada, relacionado à alteração do humor deprimido 

62 Risco de obesidade mórbida, relacionado aos hábitos alimentares 

63 Perfusão tissular periférica ineficaz, caracterizada por função motor alterada 

64 Manutenção ineficaz da saúde, evidenciada pela incapacidade da mãe em assumir as 

necessidades básicas 

65 Risco de solidão, relacionado à ausência materna 

66 Risco de atraso no desenvolvimento 

67 Risco de infecção 

68 Risco de resposta alérgica 

69 Dor aguda relacionado á agente lesivo 

70 Dor crônica relacionado a incapacidade física crônica 

71 Risco de aspiração 

72 Risco de queda 

73 Risco de sufocação 

74 Ansiedade 
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75 Disposição para estado de imunização melhorado 

76 Isolamento social 

77 Mobilidade física prejudicada 

78 Risco de dor ao evacuar 

79 Risco de dor relacionado à procedimento cirúrgico 

80 Risco de desequilíbrio de líquidos relacionado à cirurgia 

81 Risco de alteração do nível de consciência relacionado a oscilações glicêmicas 

82 Atividade de recreação deficiente associado à falta de passatempos habituais 

83 Motilidade gastrintestinal prejudicada relacionada à GEA 

84 Trocas gasosas prejudicadas, relacionado ao fluxo de ar obstruído 

85 Proteção ineficaz evidenciada pela agitação 

86 Higiene prejudicada, evidenciada por parasitos no couro cabeludo 

87 Infecção respiratória 

88 Relacionamento prejudicado relacionado à falta da fala 

89 Risco de obstrução intestinal associado ao estado patológico evidenciado por áscaris 

90 Irritação relacionada ao quadro clínico, evidenciado por lesões 

91 Risco de queimadura, associado à compressas mornas 

92 Relações sociais prejudicadas associada à patologia de base 

93 Padrão de sono ineficaz, relacionado à internação hospitalar 

94 Risco de retração social, relacionado ao tempo de internação 

95 Incontinência intestinal caracterizada pela perda constante de fezes amolecidas, 

relacionada à perda do controle do esfíncter anal 

96 Risco de comportamento desorganizado do bebê, relacionado à procedimentos 

dolorosos 

97 Conforto prejudicado, relacionado à patologia 

98 Conflito no desempenho do papel de pai/mãe 

99 Intolerância à atividade relacionada à mobilidade, evidenciado por desconforto aos 

esforços 

100 Risco de baixa autoestima relacionada à limitação e ao quadro clínico 

101 Risco de agitação relacionado à procedimentos invasivos 

102 Proteção ineficaz relacionada à nutrição inadequada, evidenciada por desnutrição 

103 Cólica por amamentação interrompida 

104 Laços sociais alterados, relacionado à internação 

105 Risco de déficit cognitivo e motor, relacionado a episódios de convulsão 
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Na tabela 5 apresentam-se a frequência dos diagnósticos de enfermagem 

registrados nos prontuários. 

Tabela 5: Frequência dos registros de Diagnóstico de Enfermagem. Duque de Caxias-

RJ, 2015. 

Variável n 
% 

 

Risco de infecção 319 18,55 

Hipertermia 142  8,26 

Integridade da pele prejudicada 139  8,08 

Padrão respiratório ineficaz 112  6,51 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas  92  5,35 

Nutrição desequilibrada: menos que as necessidades corporais  84  4,88 

Risco de trauma vascular  75  4,36 

Mobilidade física prejudicada  64  3,72 

Integridade tissular prejudicada  57  3,31 

Dor aguda relacionado à agente lesivo*  52  3,02 

Risco de desiquilíbrio eletrolítico  40  2,33 

Risco de queda   36  2,09 

Trocas gasosas prejudicadas relacionadas ao fluxo de ar obstruído*  35  2,03 

Diarreia  34  1,98 

Constipação  32  1,86 

Amamentação ineficaz 30 1,74 

Risco de desequilíbrio na temperatura corporal 30 1,74 

Risco de aspiração 27 1,57 

Mucosa oral prejudicada 23 1,34 

Risco de sufocação 19 1,10 

Risco de comportamento desorganizado do bebê, relacionado à procedimentos 

dolorosos* 
19 1,10 

Ansiedade 17 0,99 

Conforto prejudicado, relacionado à patologia* 17 0,99 

Risco de volume de líquidos deficientes 14 0,81 

Padrão de sono ineficaz, relacionado à internação hospitalar* 12 0,70 

Nutrição desequilibrada: mais que as necessidades corporais  11 0,64 

Risco de sangramento  11 0,64 

Risco de glicemia instável  10 0,58 

Atraso no crescimento e no desenvolvimento  10 0,58 

Motilidade gastrintestinal prejudicada relacionada à GEA* 10 0,58 

Atividade de recreação deficiente associado à falta de passatempos habituais  9 0,52 

Ventilação espontânea prejudicada  8 0,47 

Volume de líquidos excessivos  7 0,41 

Náusea  6 0,35 

Volume de líquidos deficientes  5 0,29 

Retenção urinária  5 0,29 

Deglutição prejudicada  4 0,23 

Insônia  4 0,23 

Fadiga  4 0,23 

Risco de lesão  4 0,23 

Risco de atraso no desenvolvimento   4 0,23 

Risco de hipertensão relacionado à patologia**  4 0,23 

Outros  83 4,94 

Total 1720  100 
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Legenda: *Trata-se de Diagnósticos de enfermagem NANDA-I, porém, apresenta modificação no 

formato padrão da NANDA-I. **Registros identificados como DE NANDA-I, no entanto, são 

incompatíveis com a nomenclatura. 

 

Dos 333 pacientes, obteve-se uma frequência total de 1720 ocorrências de 

registro como DE, sinalizando a ocorrência de mais que um DE por paciente. 

Em relação ao diagnóstico de enfermagem tem-se que as maiores frequências 

foram risco de infecção 18,55%, seguida por hipertermia 8,26% e integridade de pele 

prejudicada 8,08%. A tabela completa com todos os registros como DE pode ser 

consultada no apêndice 1. 

Tabela 6: Frequência da quantidade da variável de diagnóstico de enfermagem (DE) 

por criança. Duque de Caxias-RJ, 2015. 

Quantidade de DE 

identificados por criança 
n % 

4 62 18,62 

5 59 17,72 

3 52 15,62 

6 44 13,21 

2 32 9,61 

7 27 8,11 

8 17 5,11 

9 14 4,20 

1 7 2,10 

10 6 1,80 

12 3 0,90 

13 3 0,90 

11 2 0,60 

16 2 0,60 

14 1 0,30 

15 1 0,30 

17 1 0,30 

Total 333 100 

Conclui-se através da tabela 6 que foram identificados até 17 Diagnósticos de 

Enfermagem em uma única criança, tal que a quantidade mais observada foi 4 

diagnósticos com 18,62%, seguida por 5 diagnósticos com 17,72%. 
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5.3 Apresentação das intervenções de enfermagem registrada nos prontuários.  

No quadro 31 são listadas 54intervenções de enfermagem encontradas nos 

prontuários. 

 

 

 

Quadro 31 – Intervenções de Enfermagem Identificadas nos prontuários. Duque de 

Caxias. RJ.2015. 

 

 INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM 

01 Registrar peso 

02 Verificar temperatura 

03 Verificar pulso 

04 Verificar respiração 

05 Verificar pressão arterial 

06 Registrar queixas de dor e características 

07 Registrar frequência e características das eliminações 

08 Realizar higiene oral 

09 Auxiliar na higiene oral 

10 Realizar higiene corporal 

11 Auxiliar na higiene corporal 

12 Realizar higiene ocular 

13 Auxiliar na higiene ocular 

14 Aplicar no períneo pomada de: 

15 Instalar cateter nasogástrico 

16 Instalar cateter orogástrico 

17 Lavar cateter gástrico com água filtrada 

18 Medir resíduo gástrico e registrar características 

19 Oferecer dieta por via oral 

20 Oferecer dieta por via gavagem 

21 Oferecer terapia de reidratação oral (TRO) 

22 Oferecer água filtrada 

23 Registrar a aceitação da dieta 

24 Posicionar em decúbito 

25 Elevar cabeceira 

26 Realizar nebulização c/ 3 ml s fisiológico 0,9% 

27 Instalar soro fisiológico nas narinas 

28 Aplicar compressas 

29 Monitorização contínua 

30 Verificar sinais flogísticos em AVP 

31 Balanço hídrico 

32 Curativo 

33 Observar permeabilidade do AVP 

34 Aspirar VAS 
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35 Observar oscilação do dreno torácico 

36 Realizar curva térmica 

37 Tapotagem 

38 Estimular expectoração 

39 Umedecer lábios 

40 Massagem abdominal 

41 Realizar rodízio nos sítios de aplicação de insulina 

42 Elevar MSE 

43 Observar sangramento em ferida cirúrgica 

44 Observar sonolência 

45 Observar extremidades de MSE 

46 Estimular deambulação 

47 Isolamento de contato 

48 Realizar teste de glicemia capilar 

49 Registrar nível de consciência 

50 Realizar cuidados com dreno de Penrose 

51 Observar abalos e convulsão 

52 Registrar alterações do sensório 

53 Ordenhar dreno torácico 

54 Repouso no leito 

Fonte: prontuários dos pacientes 

 

 

 

Frequência das intervenções de enfermagem registrada nos prontuários 

Será apresentada na tabela 7 a frequência das intervenções de enfermagem 

registradas nos prontuários das crianças. 
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Tabela 7: Frequência da variável Intervenção de Enfermagem. Duque de Caxias-RJ, 

2015. 

Intervenção enfermagem N % 

Verificar pulso 321 5,61 

Registrar peso 320 5,59 

Verificar temperatura 320 5,59 

Verificar respiração 320 5,59 

Registrar frequência e características das eliminações 320 5,59 

Registrar queixas de dor e características 318 5,56 

Auxiliar na higiene ocular 312 5,45 

Auxiliar na higiene oral 311 5,44 

Elevar cabeceira 311 5,44 

Auxiliar na higiene corporal 310 5,42 

Oferecer dieta por via oral 305 5,33 

Registrar a aceitação da dieta 293 5,12 

Oferecer água filtrada 280 4,90 

Posicionar em decúbito 279 4,88 

Aplicar compressas 277 4,84 

Instalar soro fisiológico nas narinas 259 4,53 

Realizar nebulização c/ 3 ml s fisiológico 0,9% 234 4,09 

Aplicar no períneo pomada de: 203 3,55 

Verificar sinais flogísticos em acesso venoso periférico 76 1,33 

Verificar pressão arterial 56 0,98 

Realizar higiene oral 29 0,51 

Medir resíduo gástrico e registrar características 29 0,51 

Oferecer terapia de reidratação oral(TRO) 26 0,45 

Realizar higiene corporal 23 0,40 

Realizar higiene ocular 22 0,38 

Oferecer dieta por via gavagem 22 0,38 

Instalar cateter nasogástrico 21 0,37 

Curativo 20 0,35 

Lavar cateter gástrico com água filtrada 18 0,31 

Aspirar vias aéreas superiores 16 0,28 

Observar permeabilidade do acesso venoso periférico 15 0,26 

Monitorização contínua 12 0,21 

Balanço hídrico 7 0,12 

Elevar membro superior  5 0,09 

Instalar cateter orogástrico 4 0,07 

Outros 26 0,46 

Total     5720 100 

 

Na tabela 7observa-se que as maiores intervenções foram verificar pulso, 

registrar peso, verificar temperatura, verificar respiração e registrar frequência e 

características das eliminações com 5,61% para a primeira intervenção citada e 5,59% 

para as demais. Percebe-se, portanto, que as intervenções básicas de enfermagem são as 

mais frequentes nos prontuários das crianças. Embora a amostra de prontuários seja 
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333, visualiza-se na tabela um N total de 5720, pois as intervenções podem ter ocorrido 

inúmeras vezes no mesmo prontuário. A tabela completa pode ser consultada no 

apêndice 1. 

 

Tabela 8: Tabela de frequência da classificação da variável intervenção de enfermagem. 

Duque de Caxias-RJ, 2015. 

Presença de intervenção de 

enfermagem 
n % 

18 86 25,83 

17 54 16,22 

19 44 13,21 

16 31   9,31 

20 31   9,31 

15 19   5,71 

21 14   4,20 

0 13   3,90 

22 9   2,70 

14 8   2,40 

12 7   2,10 

13 5   1,50 

24 5   1,50 

23 3   0,90 

10 1   0,30 

11 1   0,30 

26 1   0,30 

28 1   0,30 

Total 333 100 

 

Observa-se, através da tabela 8 a ocorrência de 18 tipos de classificação entre 

zero e 28 prontuários com intervenções de enfermagem registradas. Os mais presentes 

foram:18 intervenções seguidas por 17 intervenções, com respectivamente 25,83% e 

16,22% dos pacientes e 13 prontuários não apresentavam registro de intervenção de 

enfermagem. 

Na última etapa do trabalho realizaram-se testes estatísticos para verificar se 

existe relação significativa entre diagnóstico médico, diagnóstico de enfermagem e 

intervenção de enfermagem com as variáveis: tempo de internação, sexo e idade. 

Como o variável tempo de internação e idade não apresentam normalidade, para 

os cruzamentos com essas duas variáveis realizou-se o teste não paramétrico de 

Kruskall-Wallis com 0,05 de significância e 95% de confiança e, para os cruzamentos 
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com a variável sexo realizou-se o teste estatístico Qui Quadrado também com 0,05 de 

significância e 95% de confiança.  

𝐾 = (𝑁 − 1)
∑ 𝑛𝑖(�̅�𝑖−𝑟)̅̅ ̅

2𝑔
𝑖=1

∑ ∑ (𝑟𝑖𝑗−�̅�)2
𝑛1
𝑗=1

𝑔
𝑖=1

 Teste de Kruskall Wallis 

Tal que 𝑛𝑖 é o numero de observações do grupo i 

𝑟𝑖𝑗é a classificação ( entre todas as observações) de observação j do grupo i 

N é o número total de observações em todos os grupos 

�̅�𝑖 =
∑ 𝑟𝑖𝑗
𝑛𝑖
𝑗=1

𝑛𝑖
 

�̅� =
(𝑁+1)

2
é a média de 𝑟𝑖𝑗  

 

Tabela 9.Testes de Kruskall-Wallis e teste Qui Quadrado das Variáveis: diagnóstico 

médico, diagnóstico de enfermagem e intervenção de enfermagem versus idade, tempo 

de internação e sexo. Duque de Caxias-RJ, 2015. 

Variável p valor 

Diagnóstico Médico 

Idade 0,002 

Tempo internação 0,0412 

Sexo 0,0528 

Diagnóstico de Enfermagem 

Idade 0,675 

Tempo internação 0,0001 

Sexo 0,8689 

Intervenção de Enfermagem 

Idade 0,0026 

Tempo internação 0,0005 

Sexo 0,9606 

 

Na tabela 9, percebe-se existir diferença significativa dos diagnósticos médicos 

com idade e tempo de internação com um p valor de 0,002 e 0,0412 respectivamente. 

Observando-se a variável DE o único cruzamento que apresentou significância 

estatística foi tempo de internação, com um p valor de 0,0001, ou seja, o tempo de 

internação quando confrontado com a ocorrência de Diagnóstico de enfermagem, 

apresenta significância. 
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 Para as intervenções de enfermagem, tem-se que o cruzamento com as 

variáveis: sexo e tempo de internação apresentou um resultado significativo, ou seja, 

existe diferença significativa entre as intervenções de enfermagem quando relacionada 

com idade e tempo de internação, tal que o p valor é de 0,026 e 0,0005 respectivamente. 

 

5.4 Manual de orientação de diagnósticos e intervenções de enfermagem à clientela 

das unidades de internação 

 

 A ideia da criação de um manual de orientação de diagnósticos e intervenções de 

enfermagem em pediatria surgiu pelo desejo de desenvolver uma ferramenta que 

pudesse auxiliar aos enfermeiros na execução do PE no hospital estudado. Diante desta 

inquietação é que o manual surge como objetivo geral desta pesquisa.  

O cotidiano do enfermeiro é composto por diversas atividades, quer sejam 

assistenciais, quer sejam na gerência do cuidado e exige deste, otimização do tempo em 

suas ações, a fim, de que consiga por em prática todo o seu planejamento ao longo do 

turno de trabalho
1,6

.  

 O manual foi confeccionado agregando informações necessárias a que o 

enfermeiro possa ao consultá-lo, localizar de forma mais ágil tanto as necessidades 

humanas afetadas, quanto os diagnósticos e as intervenções de enfermagem para seus 

pacientes. Deseja-se que seja uma ferramenta facilitadora ao cuidado de enfermagem. 

 Em sua estrutura apresenta as necessidades humanas básicas de acordo com a 

Teoria de Wanda Horta
9
, os diagnósticos de enfermagem NANDA-I e as intervenções 

de enfermagem identificadas em prontuários de crianças. As intervenções de 

enfermagem encontradas nos prontuários não deram conta da confecção deste manual, 

sendo necessária sua complementação com dados da literatura online e impressa, 

principalmente pela NIC. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISE E DISCUSSÃO 

  

Neste capítulo são apresentadas a análise e a discussão dos resultados da 

pesquisa à luz do referencial de Horta, da Taxonomia II da NANDA-I e dos artigos que 

constituíram o estado da arte, além das políticas públicas voltadas à saúde e 

principalmente à criança. Assim sendo, os registros como DE NANDA-I e das 

intervenções de enfermagem, serão conflitados com a literatura embasando a pesquisa. 

 

 

6.1 IDENTIFICAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

 Identifica-se, na coleta de dados, a ocorrência de 105 registros pelos 

enfermeiros, como DE, no entanto, nem todas as ocorrências são Diagnósticos de 

Enfermagem da Taxonomia II da NANDA-I
22

. O fato de o Hospital utilizar-se desta 

linguagem de padronização para definição dos DE desde 2012que consequentemente 

conduzem às intervenções de enfermagem, fortalece a ideia de que é importante 

identificar como estão sendo realizados os registros dos DE nos prontuários das 

crianças. Valorizar a ocorrência destes registros representa na prática o fazer da equipe 

de enfermagem do Hospital, cumprindo os preceitos éticos profissionais que definem o 

enfermeiro como o responsável pelo planejamento e assistência de enfermagem
2
. 

A execução do PE encontra respaldo em políticas públicas de atenção à saúde da 

criança, principalmente no que se refere à integralidade de seus cuidados e na 

assistência resolutiva
14

, além do mais, artigos reforçam a informação de que são 

comumente descritas as dificuldades operacionais para desenvolvê-lo com a 

implantação de uma linguística padronizada, quer seja pelo déficit de profissionais, quer 

seja pela falta de conhecimento técnico-científico dos enfermeiros
102,103

. 

 Considerar que o PE é uma ferramenta de qualificação do cuidado, a 

vulnerabilidade e a importância do seu desenvolvimento na clientela pediátrica ratificam 

a sua utilização
26-7,37

. Neste aspecto o enfermeiro vai além do fazer técnico e utiliza o 

saber produzido pela enfermagem para embasar sua práxis.  
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 Ao realizar a busca nas bases de dados online sobre a ocorrência de DE, 

emergiram artigos que apresentam a experiência de serviços de enfermagem pediátrica 

na realização do PE tanto na atenção básica quanto na atenção hospitalar.  

 Foram encontrados Diagnósticos de Enfermagem relacionados à Taxonomia 

CIPE
®46,52

, pertinentes à clientela pediátrica, no entanto, não vem de encontro ao objeto 

desta pesquisa. A contribuição de tais artigos está no fato de apresentar a experiência 

exitosa da aplicação do PE em pediatria. 

  Diversos registros encontrados na amostra de prontuários apresentam DE 

NANDA-I. Ao confrontar os dados obtidos dos prontuários com os artigos encontrados 

nas bases, observa-se DE utilizados em diferentes contextos, assim como, no cenário 

desta pesquisa. Neste sentido apresentam-se no quadro 32 os DE identificados nos 

prontuários que compõe a amostra do estudo e que também estão presentes nos artigos 

disponíveis nas bases pesquisadas. 

Quadro 32 – Diagnósticos de Enfermagem NANDA-I, identificados nos artigos 

semelhantes aos encontrados nos prontuários. Duque de Caxias. RJ. 2015. 

DIAGNÓSTICO 

Troca de gases prejudicada Eliminação urinária prejudicada 

Padrão respiratório ineficaz Insônia 

Ventilação espontânea prejudicada Mobilidade física prejudicada 

Risco de sufocação Integridade da pele prejudicada 

Nutrição desequilibrada: menos do 

que as necessidades corporais 

Nutrição desequilibrada: mais do que as 

necessidades corporais 

Risco de desequilíbrio eletrolítico Termo regulação ineficaz 

Volume de líquidos deficiente Hipertermia 

Risco de volume de líquidos deficiente Hipotermia 

Diarreia Comportamento desorganizado do 

lactente 

Risco de infecção Ansiedade 

Atraso no crescimento e 

desenvolvimento 

Atividade de recreação deficiente 

Dor aguda Risco de confusão aguda 

Risco de choque Risco de queda 

Risco de sangramento Mucosa oral prejudicada 

Fadiga Dentição prejudicada 

Náusea Risco de lesão 

Proteção ineficaz  

Fonte: Bases de dados pesquisados e prontuários. 
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  A ocorrência dos DE NANDA-I tanto nas bases de dados online quanto 

nos prontuários estudados, corrobora com o pensamento de que a confecção de um 

manual de Diagnósticos e intervenções de Enfermagem poderá colaborar com a 

instituição, cenário deste estudo, bem como outras instituições de atenção à saúde da 

criança, na qualificação do cuidado de enfermagem prestado. 

 A melhoria contínua da qualidade assistencial requer avaliações sistemáticas dos 

cuidados prestados aos usuários dos serviços de saúde, visando à identificação dos 

fatores que interferem no processo de trabalho da enfermagem
101

.  

Com o desenvolvimento da ciência, muitos conhecimentos foram produzidos 

pela Enfermagem, como o PE, que pode ser descrito como um instrumento utilizado 

para sistematizar as ações do cuidado. É através dele que o enfermeiro percebe os 

problemas de saúde, planeja, implementa as ações e avalia os resultados
40

. Percebe-se 

que cada vez mais o PE tem sido apresentado na literatura como uma importante 

ferramenta de qualificação do cuidado de enfermagem, razão pela qual se torna 

importante que se desenvolvam mecanismos que favoreçam a sua aplicação. 

Ao conflitar os 105 registros de DE encontrados nos prontuários das crianças 

com a NANDA-I, foi possível elaborar as seguintes categorizações: quanto à 

compatibilidade do registro e quanto aos Domínios. 

 

1- Quanto à compatibilidade do registro 

Compatíveis com a Taxonomia II da NANDA-I 

Nesta categoria, encontram-se 50 (47,6%) registros realizados tal qual a 

nomenclatura da NANDA-I como, por exemplo, pode ser citado: “padrão respiratório 

ineficaz”. Não há qualquer alteração gráfica ou de complementariedade neste registro. 

 

Parcialmente compatíveis com a Taxonomia II da NANDA-I 

Nesta categoria, encontram-se21(20,0%) registros realizados com algum tipo de 

inferência do enfermeiro, mas que em sua essência apresenta ao leitor a ideia de um 
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diagnóstico NANDA-I. Ao invés de especificar somente “tensão do papel de cuidador”, 

o enfermeiro registrou: “tensão do papel de cuidador relacionado a cuidados com a 

colostomia”. 

Incompatíveis com a Taxonomia II da NANDA-I 

Nesta categoria, encontram-se 34 (32,4%) registros dos enfermeiros que não 

conseguem representar nenhum dos DE NANDA-I. Exemplo: “cólica por amamentação 

interrompida”. Embora se perceba a intenção do profissional em apresentar o 

diagnóstico, seu registro não encontra aderência na taxonomia.  Pode se inferir que 

mesmo que o registro mais adequado fosse “dor aguda”, não se saberia se se refere à 

criança ou à mãe que o acompanha, entendendo que na assistência de enfermagem em 

pediatria, deve-se considerar a família e não apenas no paciente em si. 

Importante salientar que o PE é uma metodologia de qualificação do cuidado de 

enfermagem relativamente nova e que ainda provocará muitos estudos, de forma a que, 

ao longo dos anos haja maior propriedade dos enfermeiros em desenvolvê-lo e de sua 

equipe em implantar.  

Nesta pesquisa percebe-se através dos registros equivocados como DE a 

preocupação dos enfermeiros em tentar registrar a representação da necessidade de 

cuidado das crianças sob seus cuidados, mesmo sem a certeza de que forma essa 

necessidade pode ser codificada em um DE. Outro aspecto a ser considerado é a 

possibilidade de estes registros proporcionarem outros estudos no sentido de se avaliar a 

aderência destes em alguma taxonomia existente para a definição dos DE. Seria possível 

dizer que alguns destes poderão ou não serem codificados futuramente como novos DE, 

mas, trata-se de uma possibilidade de pesquisa. 

2- Quanto aos Domínios 

Dos 105 registros, pôde-se identificar um total de 71(67,5%) DE, considerando-

se as categorias compatíveis com NANDA-I e a parcialmente compatíveis. Deste total, 

identificam-se DE presentes em 11 dos 13 domínios da NANDA-I. O fato de se 

encontrar nos resultados (84,6%) dos domínios demonstra que os enfermeiros têm se 

apropriado desse conhecimento para nortear sua prática assistencial. A ausência dos 

domínios 8 (sexualidade) e 10 (princípios da vida), colabora com a percepção de que os 
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resultados da pesquisa estão de acordo com a prevalência da variável idade deste grupo 

humano, pois, 76% da amostra foi de prontuários de crianças até 5 anos e em razão 

destes domínios serem mais apropriados à adolescentes e adultos. 

A distribuição dos DE foi organizada pelos domínios, em ordem crescente em 

quadros. 

Quadro 33 – DE do domínio 1 (promoção da saúde) identificados nos prontuários. 

Duque de Caxias. RJ. 2015. 
Atividade de recreação deficiente 

Manutenção ineficaz da saúde 

Disposição para estado de imunização melhorado 

Proteção ineficaz 

Fonte: prontuários dos pacientes. 

Apresentam-se 04 DE pertencentes ao domínio 1. Destaca-se neste, o DE 

atividade de recreação deficiente, pois a hospitalização causa efeitos negativos sobre a 

vida de crianças afastando-as de suas atividades habituais bem como do convívio com 

familiares e amigos. Identificar este DE permite que a equipe de saúde procure 

mecanismos que possam amenizar os efeitos da hospitalização. Ressalta-se a relevância 

do brincar para o desenvolvimento biopsicossocial da criança, uma vez que o brincar 

permite à criança aprender pelo exemplo vivenciado. Ao associá-los à teoria de Wanda 

Horta, torna-se mais fácil aos enfermeiros planejar cuidados pertinentes às necessidades 

psicobiológicas e psicossociais. 

Quadro 34 – DE do domínio 2 (nutrição) identificados nos prontuários. Duque de 

Caxias. RJ. 2015. 

Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais 

Risco de desequilíbrio eletrolítico 

Risco de volume de líquidos deficiente 

Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais 

Risco de glicemia instável 

Volume de líquidos deficiente 

Deglutição prejudicada 

Risco de desequilíbrio do volume de líquidos 

Padrão ineficaz de alimentação do lactente 

Disposição para nutrição melhorada 

Fonte: prontuários dos pacientes. 
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 A infância é uma fase importante do crescimento e do desenvolvimento humano 

e para tal, é imprescindível que a nutrição esteja adequada. Percebe-se, com a presença 

de 10 DE referentes ao domínio nutrição, a preocupação dos enfermeiros em identificar 

a vulnerabilidade das crianças, de forma que suas ações possam colaborar com a 

correção dos problemas de saúde e minimização de complicações.  

A nutrição adequada de infantes é uma das grandes preocupações do Brasil, 

razão pela qual, preconizam-se fortes ações em suas políticas públicas com programas 

de redução da fome e incentivo ao aleitamento materno
36-7,104

. 

No Brasil que possui dimensões continentais, há realidades muito distintas de 

uma região para outra, fato este, que torna de extrema importância que os DE referentes 

à nutrição sejam prontamente identificados na clientela infantil, possibilitando aplicação 

de ações de monitoração e correção. Na associação à teoria de Horta, estes DE levarão à 

implementação de ações que atendam às necessidades psicobiológicas de crianças. 

 

 

Quadro 35 – DE do domínio 3 (eliminação e troca) identificados nos prontuários. 

Duque de Caxias. RJ. 2015. 

Trocas de gases prejudicada 

Diarreia 

Constipação 

Motilidade gastrintestinal disfuncional 

Retenção urinária 

Eliminação urinária prejudicada 

Incontinência intestinal 

Fonte: prontuários dos pacientes. 

 Embora nas últimas décadas tenha ocorrido importante redução da mortalidade 

infantil, ainda hoje, as doenças diarreicas estão entre as principais causas de internações 

hospitalares no SUS. Associando estes dados com os resultados da pesquisa há 

ocorrência do diagnóstico médico gastrenterite aguda em prontuários de crianças que 

compõe a amostra do estudo, razão pela qual é de extrema relevância a identificação dos 

diagnósticos do domínio 3 neste estudo permitindo aos enfermeiros, planejar as ações 

que atendam às necessidades psicobiológicas e psicossociais desta clientela. 
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Quadro 36 – DE do domínio 4 (atividade/repouso) identificados nos prontuários. 

Duque de Caxias. RJ. 2015. 

Padrão respiratório ineficaz 

Mobilidade física prejudicada 

Ventilação espontânea prejudicada 

Padrão de sono prejudicado 

Insônia  

Fadiga 

Déficit no autocuidado para banho 

Autonegligência 

Risco de síndrome do desuso 

Risco de perfusão gastrintestinal ineficaz 

Perfusão tissular periférica ineficaz 

Intolerância à atividade 

Fonte: prontuários dos pacientes. 

 Neste grupo, apresentam-se 12 DE pertinentes ao perfil das crianças do estudo. 

A maior frequência de diagnóstico médico nesta população foi de doenças respiratórias 

(43,8%)e se cruzadas as variáveis de idade com diagnóstico médico, percebe-se que tais 

diagnósticos estão perfeitamente adequados a este grupo. Frequentemente, crianças com 

doenças respiratórias como pneumonias, bronquiolite e asma, apresentam limitação da 

capacidade ventilatória, refletindo nos padrões habituais de atividade e repouso. Ações 

de enfermagem planejadas e direcionadas ao atendimento das necessidades 

psicobiológicas e psicossociais da Teoria de Horta, colabora com a qualificação da 

assistência à saúde
26

. Reconhece-se também, maior dependência destes, das ações de 

enfermagem, razão pela qual o DE déficit no autocuidado para banho está presente. 

 

Quadro 37 – DE do domínio 5 (percepção/cognição) identificados nos prontuários. 

Duque de Caxias. RJ. 2015. 

Confusão aguda 

Risco de confusão aguda 

Fonte: prontuários dos pacientes. 
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Quadro 38 – DE do domínio 6 (auto percepção) identificados nos prontuários. Duque 

de Caxias. RJ. 2015. 

Risco de solidão 

Risco de baixa autoestima situacional 

Fonte: prontuários dos pacientes. 

 A ocorrência de 02 DE do domínio 5 e 02 DE no domínio 6,  vai ao encontro do 

perfil da amostra e do nível de complexidade da instituição. 

 

Quadro 39 – DE do domínio 7 (papéis e relacionamentos) identificados nos 

prontuários. Duque de Caxias. RJ. 2015. 

Conflito no papel de pai/mãe 

Amamentação ineficaz 

Tensão do papel de cuidador 

Risco de vínculo prejudicado 

Fonte: prontuários dos pacientes. 

 

 

Quadro 40 – DE do domínio 9 (enfrentamento/tolerância ao estresse) identificados nos 

prontuários. Duque de Caxias. RJ. 2015. 

Risco de comportamento desorganizado do lactente 

Ansiedade 

Fonte: prontuários dos pacientes. 

Foram encontrados 04 DE no domínio 7 e 02 DE no domínio 9. Tal ocorrência reforça a 

percepção dos enfermeiros do serviço das NHB de Hortaafetadas
9
, psicobiológicas, mas 

igualmente as psicossociais. Alguns artigos corroboram com estes achados, referindo a 

comunicação como fator impactante sobre o cuidado de enfermagem à criança e 

família
59,84-5

. 
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Quadro 41 – DE do domínio 11 (segurança/proteção) identificados nos prontuários. 

Duque de Caxias. RJ. 2015. 

Risco de resposta alérgica 

Risco de infecção 

Hipertermia 

Integridade da pele prejudicada 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas 

Risco de trauma vascular 

Integridade tissular prejudicada 

Risco de queda 

Risco de desequilíbrio da temperatura corporal 

Risco de aspiração 

Mucosa oral prejudicada 

Risco de sufocação 

Risco de sangramento 

Risco de lesão 

Dentição prejudicada 

Recuperação cirúrgica retardada 

Hipotermia 

Termo regulação ineficaz 

Risco de choque 

Risco de disfunção neurovascular periférica 

Fonte: prontuários dos pacientes. 

Trata-se da maior prevalência dos DE encontrado por domínio, 20 DE. Neste 

agrupam-se diagnósticos que impõe a equipe de enfermagem ações de segurança do 

paciente na prevenção de agravos e limitações
13-4,35-6

. De acordo com o perfil da 

amostra em relação à idade, identificar os riscos: de infecção, de queda, de resposta 

alérgica, de sufocação, de choque, de lesão, possibilita um planejamento mais adequado 

à criança objetivando-se minimizar estes riscos. Percebe-se a ocorrência de 

necessidades psicobiológicas da teoria de Horta.  
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Quadro 42 – DE do domínio 12 (conforto) identificados nos prontuários. Duque de 

Caxias. RJ. 2015. 

Dor aguda 

Dor crônica 

Isolamento social 

Conforto prejudicado 

Náusea 

Fonte: prontuários dos pacientes. 

 No domínio 12, têm-se 05 DE identificados. Destaca-se a importância da dor, 

pois é o quinto sinal vital
107

 e em crianças requer acurácia dos profissionais de 

enfermagem em identificá-la para promover o conforto do paciente. 

 

Quadro 43 – DE do domínio 13 (crescimento/desenvolvimento) identificados nos 

prontuários. Duque de Caxias. RJ. 2015. 

Risco de atraso no desenvolvimento 

Atraso no crescimento e no desenvolvimento 

Fonte: prontuários dos pacientes. 

Foram identificados 02 dos 03 DE que pertencem ao domínio 13, tais domínios 

apresentam correlação direta com as condições de nutrição infantil. 

 

6.2 PREVALÊNCIA DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

 De uma forma geral, os DE representam a codificação dos problemas de saúde 

de um paciente, família ou comunidade, que requer da equipe de enfermagem atenção e 

cuidados
22

.  

A identificação da prevalência dos DE nos prontuários das crianças deste estudo, 

vai ao encontro de pesquisas no Brasil e no mundo que buscam mapear de que forma o 

cuidado de enfermagem em pediatria vem se desenvolvendo a fim de promover 

aprimoramento e qualificação
54

.Foram desenvolvidos estudos com a taxonomia 

NANDA, CIPE, CIPESC e NHB de Horta. 
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No Brasil, foram adotadas diversas ações governamentais e não governamentais 

de qualificação da atenção à saúde pediátrica com impactos positivos sobre este grupo 

humano. Assim, pode-se perceber sua eficácia através de dados epidemiológicos do 

Ministério da Saúde. Como exemplo, cita-se a taxa de mortalidade infantil em menores 

de 5 anos de idade que apresenta curva descendente dos30,1% no ano de 2000 para 

17,7% em 2011
104

. 

 Tais efeitos podem ser verificados por ações realizadas pelas instituições de 

saúde por meio de políticas públicas como o Programa de Atenção Integral à Saúde da 

Criança(PAISC)
105

bem como por ações da pastoral da criança da Conferência nacional 

dos bispos do Brasil, desde 1983 com ações de combate à desnutrição e doenças 

diarreicas
106

. 

Paralelamente, está à enfermagem como profissão científica em crescente busca 

pelo seu desenvolvimento e consequente qualificação do seu fazer, nos seus diversos 

cenários de atuação. O desenvolvimento de pesquisas que sistematize as ações de 

enfermagem tem apresentado, via de regra, retorno positivo aos grupos humanos, 

especialmente em crianças cujo grau de dependência das ações de enfermagem é maior. 

Neste estudo pode-se identificar a ocorrência de 71 DE aplicados para crianças, 

no entanto, atendendo ao segundo objetivo específico, serão apresentados os 

prevalentes. Considerando que a maior frequência foi de 18,55%, estão sendo 

consideradas para fins de prevalência as 10 maiores ocorrências, ou seja, compôs-se a 

prevalência com o intervalo entre 18,55% a 3,02% de frequência dos DE. 

Quadro 44 – Prevalência dos Diagnósticos de enfermagem identificados nos 

prontuários. Duque de Caxias. RJ. 2015. 

DIAGNÓSTICO PREVALENTE 

Risco de infecção 

Hipertermia 

Integridade da pele prejudicada 

Padrão respiratório ineficaz 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas 

Nutrição desequilibrada: menos que as necessidades corporais 

Risco de trauma vascular 

Mobilidade física prejudicada 
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Integridade tissular prejudicada 

Dor aguda 

Fonte: prontuários dos pacientes. 

 Percebe-se adequação entre o resultado de prevalência dos DE presentes nos 

prontuários das crianças, avaliando-se o perfil da amostra em relação à idade (76%) 

crianças até 05 anos de idade, bem como, relacionado ao diagnóstico médico (43,1%) 

doenças do trato respiratório e ao tempo médio de internação (8,55 dias). 

 O conflito da ocorrência destes, com estudos sobre DE em pediatria
17-9,21,48

 

corroboram  com os achados, uma vez que, vários apontam em seus resultados a 

presença destes. 

O conhecimento dos DE prevalentes permite que a equipe de enfermagem 

direcione suas ações às reais necessidades requeridas pelos seus pacientes, otimizando 

suas ações no atendimento das necessidades de saúde da criança e da família, uma vez, 

que na clientela pediátrica é praticamente impossível dissociar o cuidador familiar deste 

contexto. Além do mais, a PNH incentiva cada vez mais o envolvimento deste nos 

serviços de saúde
7
. 

 

6.3 INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

 

 As Intervenções de Enfermagem foram colhidas da amostra de prontuários, nos 

formulários de prescrição de enfermagem da instituição estudada. O formulário da 

instituição possui uma relação de Intervenções de Enfermagem habitualmente 

empregadas para a maioria dos pacientes pediátricos, independente do DE. Assim, 

aparentemente, os resultados da amostra não apresentam correlação direta com os DE 

identificados pelos enfermeiros.  

Na coleta de dados, ocorreu a frequência de 54 Intervenções de enfermagem o 

que significou um acréscimo de 86,2 % das Intervenções pré-formuladas, pois, o 

impresso apresenta apenas 29. 
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 Percebe-se que embora as intervenções não tenham sido padronizadas em 

associação aos DE, ao realizar o planejamento dos cuidados, os enfermeiros fazem 

inclusão das ações que julgam necessárias ao atendimento das necessidades de cuidado 

de seus pacientes
9,108

. Ao analisar este fato, pode-se inferir que os enfermeiros do 

serviço deram um passo à frente no PE da instituição. 

 Observa-se que a maior frequência das Intervenções de Enfermagem prescritas 

pelos enfermeiros foi a verificação de pulso, temperatura, frequência respiratória além 

de realizar pesagem. Outras intervenções que apresentaram frequência alta foram 

registrar queixas de dor e características, registrar frequência e características das 

eliminações, auxiliar a higiene oral, ocular e corporal, oferecer dieta por via oral e 

oferecer água filtrada. Tais cuidados representam atividades técnicas cotidianas do fazer 

da enfermagem que são imprescindíveis no atendimento das necessidades de saúde de 

grupos humanos. Na clientela pediátrica há maior impacto, em decorrência do grau de 

dependência que apresentam dos cuidados da equipe de enfermagem. Como no 

julgamento de Horta, prevalecem as ações realizar e/ou auxiliar de acordo com o 

julgamento do enfermeiro nas limitações da criança ou de seu cuidador familiar
9,38,74

.    

Por outro lado, identifica-se a escassez de estudos que apresentem cuidados 

básicos de enfermagem em pediatria. Foram encontrados com maior frequência nas 

bases de dados, estudos que apresentam cuidados psicossociais e psicoesperituais além 

das ações de cuidados complexos. Neste sentido as associações dos resultados da 

pesquisa dos prontuários com os estudos publicados apresentam-se complementares na 

qualificação do fazer da equipe de enfermagem. 
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Apresentação 

 

O presente manual é oriundo de uma inquietação pessoal enquanto enfermeiro, 

no sentido de tentar colaborar com a profissão a galgar por reconhecimento de sua 

capacidade técnico-científica, promovendo visibilidade do ser enfermeiro, como agente 

de mudança, além de colaborar com a instituição alvo deste trabalho com a qualificação 

do fazer do enfermeiro. 

Alguns aspectos de grande impacto nas ações de saúde devem ser considerados e 

respaldam a confecção deste manual. São eles: a especificidade do cuidado de 

enfermagem voltado às crianças, a legislação brasileira referente ao exercício legal da 

enfermagem por meio da Lei 7498/86 e da Resolução COFEN 358/09, a Constituição 

Federal/88 e as crescentes Políticas Públicas direcionadas a esta parcela da população 

como pode ser citada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança/15 e 

por fim, diversas pesquisas científicas corroboram com a confecção deste, objetivando a 

integralidade da atenção à saúde de crianças. 

Trata-se de um produto gerado pela dissertação de mestrado do programa de 

Pós- graduação stricto sensu- MPEA da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense. Foi elaborado a partir dos resultados de 

pesquisa em prontuários de crianças das unidades de internação de um hospital público 

pediátrico. Tem por base as Necessidades Humanas de Horta, os Diagnósticos de 

enfermagem NANDA-I além das intervenções de enfermagem. Em relação às 

intervenções, foi necessário complementar com outras fontes, principalmente a NIC. 

Está dividido em 03 partes de acordo com a faixa etária. Apresenta-se nos formatos 

impresso e e-book. 
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OBJETIVOS 

 

Favorecer o gerenciamento do cuidado pelos enfermeiros assistentes ao realizar 

o Processo de Enfermagem. 

Oferecer aos enfermeiros da instituição cenário da pesquisa, a compilação das 

Necessidades Humanas Básicas de Horta, os Diagnósticos de Enfermagem NANDA-I, 

identificados com domínio, definição e características definidoras, bem como, as 

Intervenções de Enfermagem pertinentes. 

Contribuir para a solidificação da cultura de valorização da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem e do Processo de Enfermagem. 
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PARTE I 

NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS  

DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM  

PARA CRIANÇAS DE 01 MÊS A 05 ANOS DE IDADE 

 

DOMÍNIO 1: Promoção da saúde 

CLASSE 1: Percepção da saúde 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Atividade de recreação 

deficiente - Estimulação 

(interesse ou engajamento) 

diminuída em atividades 

recreativas ou de laser. 

 

Relata sentir-se entediado (p. 

ex., desejo de que houvesse 

algo para fazer, ler, etc.). 

Os passatempos habituais não 

podem ser realizados no 

hospital. 

 

1. Arte terapia 

2. Bibliotecoterapia 

3. Musicoterapia 

4. Brinquedo terapêutico 

5. Promoção do exercício 

6. Mobilização familiar 

7. Terapia ocupacional 

8. Facilitação da visita 

9. Melhora da socialização 

PSICOBIOLÓGICAS 

Oxigenação / sono e repouso / exercícios e atividades físicas / mecânica corporal / mortalidade / 

cuidado corporal / integridade física / percepção tátil /regulação 

imunológica/ambiente/terapêutico 

 

PSICOSSOCIAIS 

Recreação / lazer / segurança / liberdade / comunicação / autorrealização / autoestima / 

participação / atenção / gregária. 

 

 

DOMÍNIO 1: Promoção da saúde 

CLASSE 2: Controle da saúde 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Manutenção ineficaz da 

saúde – incapacidade de 

identificar, controlar e/ou 

buscar ajuda para manter a 

saúde. 

 

Incapacidade de assumir a 

responsabilidade de atender a 

pratica básicas de saúde. 

 

1. Assistência no 

autocuidado 

2. Controle do peso 

3. Promoção da saúde oral 

4. Controle do ambiente: 

segurança 

5. Controle de 

imunização/vacinação 

6. Melhora da socialização 

7. Apoio espiritual 
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PSICOBIOLÓGICAS 

Hidratação / nutrição / eliminação / cuidado corporal / integridade física 

PSICOSSOCIAIS 

Segurança / aprendizagem / autorrealização 

 

 

DOMÍNIO 1: Promoção da saúde 

CLASSE 2: Controle da saúde 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Proteção ineficaz – 

diminuição na capacidade de 

proteger-se de ameaças 

internas ou externas, como 

doenças ou lesões. 

Deficiência na imunidade 

Dispneia  

Fadiga 

Imobilidade 

Prejuízo da cicatrização 

Prurido 

Resposta mal adaptada ao 

estresse 

Tosse 

1. Monitoração nutricional 

2. Assistência no 

autocuidado 

3. Ensino: 

atividade/exercícios 

prescritos 

4. Identificação de riscos 

5. Supervisão da pele 

6. Monitoração respiratória 

7. Regulação da temperatura 

8. Cuidados com lesões 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / hidratação / nutrição / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / integridade 

física / regulação imunológica / percepção olfativa / visual / auditiva / tátil / gustativa / dolorosa 

/ ambiente / terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / segurança / comunicação / participação / atenção 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 1: Ingestão  

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Deglutição prejudicada - 

Funcionamento anormal do 

mecanismo de deglutição 

associado a déficit na 

estrutura ou função oral, 

faríngea ou esofágica. 

Azia. 

Bruxismo. 

Dor epigástrica. 

Evidência observada de 

dificuldade para deglutir (p. 

ex., estase de alimentos na 

cavidade oral, tossir/sufocar). 

Irritabilidade inexplicável perto 

do horário das refeições. 

Odinofagia (dor ao engolir). 

1. Identificação do risco 

2. Precauções contra 

aspiração 

3. Posicionar em decúbito 

4. Terapia para deglutição 

5. Aspiração de vias aéreas 

6. Oferecer dieta por via 

oral 

7. Assistência na 

amamentação 
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Recusa em alimentar-se. 
Vômito. 

Baba. 

Engasgo antes da deglutição. 

Falta de mastigação. 

Fechamento incompleto dos 

lábios. 

Incapacidade para esvaziar a 

cavidade oral. 

Os alimentos caem da boca. 

Refluxo nasal. 

Sucção fraca resultando em 

preensão insuficiente da região 

aureolo-mamilar. 

Sufocar antes da deglutição. 

Tossir antes da deglutição. 

Posições alteradas da cabeça. 

Recusa de alimentos. 

Refluxo nasal. 

Sufocar antes da deglutição. 

8. Ensinar à deglutição 
9. Registrar queixas de dor 

e características 

10. Assistência no 

autocuidado 

11. Registrar aceitação da 

dieta 

12. Realizar higiene oral 

13. Auxiliar na higiene oral 

 

 

 

 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / integridade cutaneomucosa / integridade física 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / autorrealização 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 1: Ingestão 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARASTERISTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Padrão ineficaz de 

alimentação do lactente – 

Capacidade prejudicada de 

um lactente de sugar ou de 

coordenar a resposta 

sucção/deglutição, resultando 

em nutrição oral inadequada 

para as necessidades 

metabólicas. 

 

Incapacidade de coordenar a 

sucção, a deglutição e a 

respiração 

Incapacidade de iniciar uma 

sucção eficaz 

Incapacidade de sustentar uma 

sucção eficaz 

 

1. Assistência na 

amamentação 

2. Sucção não nutritiva 

3. Monitoração nutricional 

4. Orientação aos pais: 

bebês 

5. Controle do peso 

6. Técnica para acalmar 

7. Precauções contra 

aspiração 

8. Alimentação por 

mamadeira 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / nutrição / regulação hormonal / regulação neurológica / regulação hidrossalina / 

regulação eletrolítica / regulação imunológica / crescimento celular / percepção gustativa / 

percepção dolorosa 
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PSICOSSOCIAIS 

segurança / comunicação / aprendizagem 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de desiquilíbrio 

eletrolítico - Risco de 

mudança nos níveis de 

eletrólitos séricos capaz de 

comprometer a saúde. 

Diarreia. 

Disfunção endócrina. 

Disfunção renal. 

Efeitos secundários 

relacionados a tratamento (p. 

ex., medicamentos, drenos). 

Volume de líquido deficiente. 

Volume de líquido excessivo. 

Vômito. 

 

1. Controle da diarreia 

2. Controle de distúrbios 

alimentares 

3. Controle 

hidroeletrolítico 

4. Monitoração hídrica 

5. Reposição rápida de 

líquidos 

6. Controle de 

medicamentos 

7. Controle da náusea 

8. Registrar aceitação da 

dieta 

9. Oferecer TRO 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / eliminação / mortalidade / regulação hidrossalina / regulação eletrolítica 

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / autoestima / atenção 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARASTERISTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Volume de líquidos 

deficiente – Diminuição do 

liquido intravascular, 

intersticial e/ou intracelular. 

Refere-se à desidratação, 

perda de água apenas, sem 

mudança no sódio. 

Aumento na concentração 

urinária 

Diminuição do débito urinário 

Diminuição do enchimento 

venoso 

Diminuição do turgor da pele 

Diminuição do volume do 

pulso 

Elevação do hematócrito  

Mucosas secas 

Pele seca 

 

 

1. Controle hídrico 

2. Monitoração hídrica 

3. Reposição rápida de 

líquidos 

4. Tratamento de exposição 

ao calor 

5. Controle da hipovolemia 

6. Punção venosa 

7. Precauções contra 

hipertermia maligna 

8. Identificação de risco 

9. Monitoração de sinais 

vitais 

10. Cuidados com lesões: 

queimaduras 
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11. Controle do choque: 
hipovolêmico 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / eliminação / integridade cutaneomucosa / regulação térmica / regulação 

hidrossalina / regulação eletrolítica  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / recreação / lazer 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de volume de líquidos 

deficientes - 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. 

Desvios que afetam a absorção 

de líquidos. 

Desvios que afetam a ingestão 

de líquidos. 

Falha nos mecanismos 

reguladores. 

Fatores que influenciam as 

necessidades de líquidos (p. 

ex., estado hipermetabólico). 

Medicamentos (p.ex., 

diuréticos). 

Perda ativa de volume de 

líquidos. 

Perdas excessivas por vias 

normais (p.ex., diarreia). 

 

 

1. Controle da diarreia 

2. Controle 

hidroeletrolítico 

3. Monitoração hídrica 

4. Reposição rápida de 

líquidos 

5. Controle de 

medicamentos 

6. Registrar aceitação da 

dieta 

7. Oferecer água filtrada 

8. Oferecer dieta por via 

oral 

9. Administrar dieta por 

gavagem 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / eliminação / integridade cutaneomucosa / regulação térmica / regulação 

hidrossalina / regulação eletrolítica  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / recreação / lazer 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARASTERISTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Volume de líquidos 

excessivo – retenção 

Anasarca 

Ansiedade 

1. Controle hídrico 

2. Monitoração hídrica 
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aumentada de líquidos 
isotônicos. 

Congestão pulmonar 
Derrame pleural 

Edema 

Eletrólitos alterados 

Dispneia 

Oligúria 

Ruídos respiratórios 

adventícios 

3. Identificação de risco 
4. Verificar sinais vitais 

5. Elevar cabeceira 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / eliminação / integridade cutaneomucosa / regulação térmica / regulação 

hidrossalina / regulação eletrolítica  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / recreação / lazer 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de desequilíbrio do 

volume de líquidos - 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. 

 

Ascite. 

Cirurgia abdominal. 

Lesão traumática (p. ex., 

fratura de quadril). 

Pancreatite. 

Queimaduras. 

Sepse. 

 

1. Registar peso 

2. Monitoração hídrica 

3. Controle de 

medicamentos 

4. Registar aceitação da 

dieta 

5. Verificar temperatura, 

pulso e pressão arterial 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / eliminação / integridade cutaneomucosa / regulação térmica / regulação 

hidrossalina / regulação eletrolítica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / recreação / lazer 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Nutrição desequilibrada: 

mais do que as necessidades 

corporais - Ingestão de 

nutrientes que excede as 

necessidades metabólicas. 

Comer em resposta a estímulos 

externos (p. ex., hora do dia, 

situação social). 

Estilo de vida sedentário. 

Peso 20% acima do ideal para 

1. Monitoração nutricional 

2. Controle de distúrbios 

alimentares 

3. Promoção de exercícios 

4. Aconselhamento 
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altura e compleição. 
 

nutricional 
5. Ensinar/orientar para a 

dieta prescrita 

6. Registrar aceitação da 

dieta 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / mecânica corporal / cuidado corporal  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / participação / aceitação  

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Ingestão 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Nutrição desequilibrada: 

menos do que as 

necessidades corporais - 

Ingestão insuficiente de 

nutrientes para às 

necessidades metabólicas. 

 

Cavidade bucal ferida. 

Cólicas abdominais. 

Dor abdominal. 

Falta de comida. 

Falta de informação. 

Falta de interesse na comida. 

Incapacidade percebida de 

ingerir comida. 

Informações incorretas. 

Peso corporal 20%ou mais 

abaixo do ideal. 

Ruídos intestinais hiperativos. 

Saciedade imediatamente após 

ingestão. 

Tônus muscular insatisfatório. 

1. Controle nutricional 

2. Oferecer dieta por via 

oral 

3. Administrar dieta por 

gavagem 

4. Registrar aceitação da 

dieta 

5. Terapia para deglutição 

6. Promoção da saúde oral 

7. Monitoração hídrica 

8. Controle de distúrbios 

alimentares 

9. Aconselhamento 

nutricional 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / motilidade / integridade cutaneomucosa  / regulação do crescimento celular / 

regulação imunológica / regulação eletrolítica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / atenção 

 

 

DOMÍNIO 3: Eliminação e troca 

CLASSE 1: Função urinária 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Retenção urinária - 

esvaziamento vesical 

incompleto. 

 

Distensão vesical. 

Disúria.  

Eliminação urinária ausente. 

Eliminação vesical frequente. 

1. Controle hídrico 

2. Controle de 

medicamentos 

3. Administração de 
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 Eliminação vesical pequena. 
Incontinência por 

transbordamento. 

 

medicamentos 
4. Registrar queixas de dor 

e características 

5. Sondagem vesical 

6. Controle da eliminação 

urinária 

7. Assistência no 

autocuidado: uso do vaso 

sanitário 

PSICOBIOLÓGICAS 

eliminação / regulação hidrossalina / hidratação / regulação eletrolítica / integridade 

cutaneomucosa  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer 

 

 

DOMÍNIO 3: Eliminação e troca 

CLASSE 2: Função gastrintestinal 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Constipação - diminuição da 

frequência normal de 

evacuação, acompanhada por 

passagem de fezes difícil ou 

incompleta e/ou eliminação 

de fezes excessivamente 

duras e secas. 

Abdome distendido. 

Anorexia. 

Dor à evacuação. 

Dor abdominal. 

Esforço para evacuar. 

Fezes duras e formadas. 

Frequência diminuída. 

Incapacidade de eliminar fezes. 

Macicez à percussão 

abdominal. 

Massa abdominal palpável. 

Ruídos intestinais hiperativos. 

Ruídos intestinais hipoativos. 

Sensibilidade abdominal com 

resistência muscular palpável. 

Volume de fezes diminuído. 

Vômito. 

1. Registrar frequência e 

características das 

eliminações 

2. Oferecer água filtrada 

3. Registrar aceitação da 

dieta 

4. Registrar queixas de dor 

e características 

5. Estimular deambulação 

6. Massagem abdominal 

7. Reposição rápida de 

líquidos 

8. Terapia nutricional 

9. Administrar 

medicamentos 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / eliminação / motilidade / integridade cutaneomucosa  

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / participação / atenção 
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DOMÍNIO 3: Eliminação e troca 

CLASSE 1: Função urinária 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Eliminação urinária 

prejudicada – Disfunção na 

eliminação de urina 

Disúria 

Frequência 

Hesitação urinária 

Incontinência 

Nocturia 

Retenção urinária 

Urgência urinária 

1. Controle hídrico  

2. Monitoração hídrica 

3. Proteção contra infecção 

4. Administração de 

medicamentos 

5. Assistência no 

autocuidado: uso de vaso 

sanitário 

6. Sondagem vesical 

7. Cuidados na 

incontinência urinária 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / eliminação / sono  e repouso / integridade cutaneomucosa / cuidado corporal  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / liberdade / lazer 

 

 

DOMÍNIO 3: Eliminação e Troca 

CLASSE 2: Função Gastrintestinal 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Diarreia - Eliminação de 

fezes soltas e não formadas. 

 

 

Dor abdominal. 

Pelo menos três evacuações 

de fezes líquidas por dia. 

 

1. Assistência no 

autocuidado: uso do vaso 

sanitário 

2. Cuidados na incontinência 

intestinal 

3. Realizar higiene gênito-

anal 

4. Realizar troca de fraldas 

5. Orientar quanto ao 

acompanhante quanto à 

troca de fraldas 

6. Controle da nutrição 

7. Oferecer TRO (terapia de 

reidratação oral) 

8. Controle da dor 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / eliminação / motilidade / integridade cutaneomucosa  

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / participação / atenção 
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DOMÍNIO 3: Eliminação e Troca 

CLASSE 2: Função Gastrintestinal 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Incontinência intestinal – 

mudança nos hábitos 

intestinais normais 

caracterizadas por eliminação 

involuntária de fezes. 

 

Incapacidade de reconhecer a 

urgência para evacuar 

Incapacidade de retardar a 

evacuação 

Manchas de fezes na roupa de 

cama 

Manchas de fezes nas roupas  

Pele perianal avermelhada 

Perda constante de fezes 

amolecidas 

1. Redução da ansiedade 

2. Controle hídrico 

3. Controle de medicamentos 

4. Controle de nutrição 

5. Assistência no 

autocuidado: uso de vaso 

sanitário 

6. Banho 

7. Controle da diarreia 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / eliminação / motilidade / integridade cutaneomucosa  

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / participação / atenção 

 

 

DOMÍNIO 3: Eliminação e troca 

CLASSE 2: Função gastrintestinal 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Motilidade gastrintestinal 

disfuncional - Atividade 

peristáltica aumentada, 

diminuída, ineficaz ou 

ausente no sistema 

gastrintestinal. 

 

Aumento dos resíduos 

gástricos. 

Ausência de flatos. 

Cãibra abdominal. 

Diarreia. 

Dificuldade de eliminar as 

fezes. 

Distensão abdominal. 

Dor abdominal. 

Esvaziamento gástrico 

acelerado. 

Fezes endurecidas.  

Fezes ressecadas. 

Mudança nos sons intestinais 

(p. ex., ausentes, hipoativos, 

hiperativos). 

Náusea. 

Regurgitação. 

Resíduo gástrico cor de bílis. 

Vômito. 

 

 

1. Controle da diarreia 

2. Redução da flatulência 

3. Controle hídrico 

4. Registrar frequência e 

características das 

eliminações 

5. Oferecer TRO 

 



134 
 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / eliminação / motilidade / integridade cutaneomucosa  

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / participação / atenção 

 

 

DOMÍNIO 3: Eliminação e troca 

CLASSE 4: Função respiratória 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Troca de gases prejudicada 

- Excesso ou déficit na 

oxigenação e/ou na 

eliminação de dióxido de 

carbono na membrana 

alveolocapilar. 

 

Batimento de asa de nariz. 

Cor da pele anormal (pálida 

escurecida) 

Dióxido de carbono diminuído. 

Dispneia. 

Gases sanguíneos arteriais 

anormais. 

Hipercapnia. 

Hipoxemia. 

Hipóxia. 

Inquietação. 

Irritabilidade. 

Respiração anormal (p. ex., 

frequência, ritmo, 

profundidade). 

Sonolência. 

Taquicardia. 

1. Manter vigilância 

constante 

2. Fornecer oxigênio 

suplementar 

3. Monitorar a 

administração e eficácia 

de oxigenoterapia 

4. Verificar temperatura, 

frequência cardíaca, 

frequência respiratória e 

pressão arterial 

5. Atentar para mudança de 

coloração da pele, 

principalmente cianose 

de extremidades 

6. Promover repouso 

absoluto 

7. Avaliar nível de 

ansiedade 

8. Proporcionar conforto 

9. Evitar estimulação 

excessiva 

10. Umedecer o ar 

11. Elevar a cabeceira 

12. Aspirar vias aéreas 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / eliminação / sono e repouso / exercícios e atividades físicas 

PSICOSSOCIAIS 

segurança 
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DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 2: Atividade/exercício 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Mobilidade física, 

Prejudicada - Limitação no 

movimento físico 

independente e voluntário do 

corpo ou de uma ou mais 

extremidades. 

 

Amplitude limitada de 

movimento. 

Capacidade limitada para 

desempenhar as habilidades 

motoras grossas. 

Dificuldade para virar-se. 

Movimentos lentos. 

Movimentos não coordenados. 

Mudanças na marcha. 

Tempo de resposta diminuído. 

 

 

1. Promoção de exercícios 

2. Treino para 

fortalecimento 

3. Controle de 

medicamentos 

4. Controle da dor 

5. Ensino: 

atividades/exercícios 

prescritos 

6. Promoção da mecânica 

corporal 

7. Controle do ambiente: 

segurança 

8. Terapia com exercício: 

deambulação 

9. Prevenção contra quedas 

10. Assistência no 

autocuidado 

PSICOBIOLÓGICAS 

exercícios e atividades físicas / mecânica corporal / integridade física / locomoção / ambiente 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / liberdade / gregária / recreação / lazer / participação 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 2: Atividade/exercício 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES DE RISCO 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de síndrome do 

desuso – risco de 

deterioração de sistema do 

corpo como resultado de 

inatividade 

musculoesquelética prescrita 

ou inevitável. 

 

 

Dor intensa 

Imobilização mecânica 

Imobilização prescrita 

 

1. Administração de 

analgésicos 

2. Cuidados com repouso 

no leito 

3. Cuidados com aparelho 

gessado: manutenção 

4. Controle da dor 

5. Posicionamento 

6. Identificação de risco 

7. Supervisão 

PSICOBIOLÓGICAS 

exercícios e atividades físicas / mecânica corporal / integridade física / locomoção / ambiente 
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PSICOSSOCIAIS 

segurança / liberdade / gregária / recreação / lazer / participação 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Padrão respiratório ineficaz 

- inspiração e/ou expiração 

que não proporciona 

ventilação adequada  

Alterações na profundidade 

respiratória. 

 

Batimentos de asa do nariz. 

 

Dispneia. 

 

Uso da musculatura acessória 

para respirar. 

 

 

 

1. Controle de Vias Aéreas 

2. Aspiração de Vias 

Aéreas 

3. Redução da ansiedade 

4. Administração de 

medicamentos 

5. Verificar frequência 

respiratória 

6. Monitorização 

cardiopulmonar 

7. Registrar queixas de dor 

e características 

8. Instilar soro fisiológico 

0,9% nas narinas 

9. Elevar cabeceira 

10. Realizar nebulização 

com soro fisiológico 

0,9% 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / exercícios e atividades físicas / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / 

terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / comunicação / recreação / lazer 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES DE RISCO 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de perfusão 

gastrintestinal ineficaz – 

Risco de redução na 

circulação gastrintestinal que 

pode comprometer a saúde. 

 

Anemia 

Coagulopatia (p.ex., anemia 

falciforme) 

Diabetes melito 

Hemorragia gastrintestinal 

aguda 

Sexo feminino 

Trauma 

1. Precauções contra 

sangramento 

2. Redução do sangramento 

3. Controle hídrico 

4. Controle de 

medicamentos 

5. Identificação de riscos 

6. Supervisão 
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PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / oxigenação / exercícios e atividades físicas motilidade / integridade cutaneomucosa 

/ percepção dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / liberdade / recreação / lazer / participação 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Perfusão tissular periférica 

ineficaz – redução na 

circulação sanguínea para a 

periferia, capaz de 

comprometer a saúde. 

A cor não volta à perna quando 

esta é baixada 

Cicatrização de ferida 

periférica retardada 

Cor da pela pálida na elevação 

Dor em extremidade 

Edema 

Função motora alterada 

Pulsos diminuídos 

 

1. Controle 

hidroeletrolítico 

2. Controle hídrico 

3. Monitoração hídrica 

4. Reposição rápida de 

líquidos 

5. Regulação 

hemodinâmica 

6. Controle da hipovolemia 

7. Oxigenoterapia 

8. Monitoração das 

extremidades inferiores 

9. Controle do choque 

10. Monitoração dos sinais 

vitais 

11. Prevenção de ulceras de 

pressão 

12. Supervisão da pele 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / oxigenação / exercícios e atividades físicas motilidade / integridade cutaneomucosa 

/ percepção dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / liberdade / recreação / lazer / participação 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Ventilação espontânea 

prejudicada - reserva de 

energia diminuída, resultando 

em uma incapacidade do 

indivíduo de manter 

Dispneia. 

Inquietação aumentada. 

SaO2 diminuída. 

Uso aumentado da musculatura 

acessória. 

1. Aspiração de Vias 

Aéreas 

2. Controle de Vias Aéreas 

3. Monitorização 

respiratória 
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respiração adequada para 
sustentação da vida 

 
 

4. Assistência ventilatória 
5. Oxigenoterapia 

6. Instalar oximetria digital 

7. Elevar cabeceira 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / exercícios e atividades físicas / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / 

terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / comunicação / recreação / lazer  

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 5: Autocuidado 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Déficit no autocuidado para 

banho - Capacidade 

prejudicada de realizar ou 

completar as atividades de 

banho/higiene por si mesmo. 

 

 

 

Incapacidade de acessar o 

banheiro. 

Incapacidade de lavar o corpo. 

Incapacidade de regular a água 

do banho. 

Incapacidade de secar o corpo. 

 

1. Realizar higiene corporal 

2. Auxiliar na higiene 

corporal 

3. Prevenção contra quedas 

4. Ensinar autocuidado 

5. Controle do ambiente: 

conforto 

6. Realizar higiene oral 

7. Auxiliar na higiene oral 

8. Realizar higiene ocular 

9. Auxiliar na higiene 

ocular 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / ambiente 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / autorrealização 

 

 

DOMÍNIO 7: Relações e papéis 

CLASSE 1: Papéis do cuidador 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Amamentação ineficaz - 

Insatisfação ou dificuldade 

que mãe, lactante ou criança 

experimenta com o processo 

de amamentação. 

 

Ausência de ganho de peso do 

lactente. 

Descontinuidade da sucção na 

mama. 

Esvaziamento insuficiente de 

cada mama por amamentação. 

Incapacidade do lactente de 

apreender a região areolo-

1. Controle hídrico 

2. Assistência na 

amamentação 

3. Promoção da integridade 

familiar 

4. Registrar peso 

5. Controle do ambiente 

6. Verificar temperatura, 
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mamilar corretamente. 
Lactente chora na primeira 

hora após a amamentação.  

Oportunidade insuficiente de 

sugar a mama. 

Perda de peso do lactente 

sustentada. 

Processo de amamentação 

insatisfatório. 

Suprimento de leite 

inadequado percebido. 

frequência cardíaca e 
respiratória do lactente 

7. Registrar aceitação da 

dieta 

8. Administrar dieta por 

gavagem 

9. Sucção não nutritiva 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / regulação imunológica / regulação hidrossalina / regulação eletrolítica 

PSICOSSOCIAIS 

aceitação / participação / aprendizagem 

 

 

DOMÍNIO 7: Papeis e relacionamentos 

CLASSE 1: Papéis do cuidador 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Tensão do papel de 

cuidador – Dificuldade para 

desempenhar o papel de 

cuidador da família ou de 

outros significantes. 

Atividades de cuidado: 

Dificuldade para realizar as 

atividades necessárias  

Preocupação com a rotina de 

cuidados 

Estado de saúde do cuidador 

Emocional: 

Enfrentamento ineficaz 

Estresse 

Frustação 

Privação de sono 

Física: 

Cefaleia 

Fadiga 

Hipertensão 

Afastamento da vida social 

Mudança nas atividades de 

lazer 

Relacionamento entre o 

cuidador e o receptor de 

cuidados 

Relato de dificuldade em 

assistir o receptor de cuidados 

passar pela doença 

Processos familiares: 

Conflito familiar 

1. Assistência no controle 

da raiva 

2. Redução da ansiedade 

3. Apoio emocional 

4. Gerenciamento de caso 

5. Promoção do 

envolvimento familiar 

6. Apoio a proteção contra 

abuso: infantil 

7. Escutar ativamente 

8. Mediação de conflitos 

9. Controle do ambiente 

10. Promoção do 

envolvimento familiar 

11. Melhora do 

enfrentamento 

12. Melhora do 

desenvolvimento: 

infantil 

13. Promoção da capacidade 

de resiliência 
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Relato de preocupação com 
relação aos membros da 

família 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / participação / aprendizagem / aceitação 

 

 

DOMÍNIO 7: Papéis e Relacionamentos 

CLASSE 2: Relações familiares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de vínculo 

prejudicado - 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. 

 

Fatores de risco: 

Abuso de substância. 

Ansiedade associada ao papel 

de pai/mãe. 

Barreiras físicas. 

Conflito do pai/mãe devido à 

organização comportamental 

alterada. 

Falta de privacidade. 

Incapacidade dos pais de 

satisfazer às necessidades 

pessoais. 

Separação dos pais. 

1. Identificação de risco 

2. Controle do ambiente: 

processo para 

estabelecimento de 

vinculo 

3. Promoção da 

paternidade/maternidade 

4. Redução da ansiedade 

5. Promoção de vinculo 

 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / participação / aprendizagem / aceitação 

 

 

DOMÍNIO 7: Papéis e Relacionamentos 

CLASSE 3: Desempenho de papéis 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS  

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Conflito no papel de 

pai/mãe – pai/mãe 

experimenta confusão no 

desempenho de seu papel e 

conflito em resposta a uma 

crise. 

 

Ansiedade 

Distúrbio demonstrado nas 

rotinas de cuidado 

Medo 

Relato de sentimento(s) de 

inadequação para atender às 

necessidades do filho (p.ex., 

físicas, emocionais) 

Relato de sentimento de culpa 

1. Redução da ansiedade 

2. Apoio ao cuidador 

3. Promoção do 

envolvimento familiar 

4. Ensino: 

procedimento/tratamento 

5. Ensino: 

atividade/exercícios 

prescritos 
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Relato de sentimento de 
frustação 

 

6. Melhora do 
enfrentamento 

7. Apoio emocional 

8. Promoção do 

envolvimento familiar 

9. Promoção da 

paternidade/maternidade 

10. Identificação de risco 

11. Ensino: nutrição infantil 

12. Apoio a proteção contra 

abuso: infantil 

13. Intervenção a crise 

14. Promoção do vínculo 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / participação / atenção 

 

 

DOMÍNIO 9: Enfrentamento/Tolerância ao estresse 

CLASSE 3: Estresse Neurocomportamental 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de comportamento 

desorganizado do lactente - 

risco de alteração na 

integridade 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. 

Problemas motores. 

Problemas orais. 

Procedimentos dolorosos. 

Procedimentos invasivos. 

 

1. Cuidado com o 

desenvolvimento 

2. Controle do ambiente: 

processo para o 

estabelecimento de 

vinculo 

3. Monitoração neurológica 

4. Controle da dor 

5. Posicionamento 

6. Identificação de riscos 

7. Ensino: segurança do 

lactente 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / ambiente / percepção auditiva / percepção dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança  
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DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 1: Infecção 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de infecção - Risco de 

ser invadido por organismos 

patogênicos. 

 

Fatores de risco: 

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). 

- Tecido traumatizado (p. ex., 

trauma, destruição de tecido). 

 

Defesas secundárias 

inadequadas 

- Diminuição de hemoglobina 

- Leucopenia 

- Resposta inflamatória 

suprimida 

Desnutrição. 

Doença crônica 

- Diabetes 

- Obesidade 

Vacinação inadequada. 

1. Controle de doenças 

transmissíveis 

2. Estimulação à tosse 

3. Cuidados com o local de 

incisão 

4. Controle de infecção 

5. Proteção contra infecção 

6. Controle de 

medicamentos 

7. Terapia nutricional 

8. Promoção da saúde oral 

9. Cuidados com o períneo  

10. Identificação de riscos 

11. Supervisão da pele 

12. Cuidados com lesões 

13. Verificar temperatura, 

pulso e respiração 

14. Realizar higiene oral 

15. Auxiliar na higiene oral 

16. Realizar higiene corporal 

17. Auxiliar na higiene 

corporal 

18. Verificar sinais 

flogísticos em acesso 

venoso periférico 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / oxigenação hidratação / nutrição / integridade cutaneomucosa / regulação 

térmica / regulação eletrolítica / regulação imunológica / terapêutica / ambiente 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / aceitação / participação 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 1: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de aspiração - risco de 

entrada de secreções 

gastrintestinais, secreções 

orofaríngeas, sólidos ou 

fluidos nas vias 

Fatores de risco: 

 

Alimentação por sonda. 

 

Deglutição prejudicada. 

1. Controle de vias aéreas  

2. Aspiração de vias aéreas 

3. Precauções contra 

aspiração  

4. Estimulação à tosse 
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traqueobrônquicas. Efeitos secundários 
relacionados ao tratamento (p. 

ex., medicamentos). 

 

Esvaziamento gástrico 

retardado. 

 

Motilidade gastrintestinal 

diminuída. 

 

Presença de traqueostomia. 

 

Reflexos de tosse diminuídos. 

 

Resíduo gástrico aumentado. 

 

Situações que impedem a 

elevação da parte superior do 

corpo. 

 

Sonda gastrintestinal. 

5. Alimentação por sonda 
enteral 

6. Dieta por gavagem 

7. Administração de 

medicamentos: enteral 

8. Posicionamento 

9. Identificação de riscos 

10. Cuidados com sondas: 

gastrointestinal 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / motilidade / cuidado corporal  

PSICOSSOCIAIS 

segurança  

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão fisica 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES DE RISCO 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de choque – risco de 

fluxo sanguíneo inadequado 

aos tecidos do corpo, capaz 

de levar a disfunção celular, 

com risco à vida. 

 

Hipotensão 

Hipovolemia 

Hipoxemia 

Hipóxia 

Infecção 

Sepse 

Síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica 

 

1. Precaução contra 

sangramento 

2. Redução do sangramento 

3. Controle da hipovolemia 

4. Controle de infecção 

5. Proteção contra infecção 

6. Oxigenoterapia 

7. Monitoração respiratória 

8. Identificação de risco 

9. Prevenção do choque 

10. Supervisão 

11. Monitoração de sinais 

vitais 
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PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / hidratação / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / regulação imunológica 

/ regulação eletrolítica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança  

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de queda - Risco de 

suscetibilidade aumentada 

para quedas que podem 

causar dano físico. 

 

 

Fatores de risco: 

Ambientais: 

Ausência de material 

antiderrapante no box do 

chuveiro.  

Imobilização. 

Ausência de portal em 

escadarias. 

Bebê deixado sem vigilância 

em superfície elevada (p. ex., 

cama, cômoda). 

 

Fisiológicos: 

Anemias. 

Artrite. 

Condições pós-operatórias. 

Déficits proprioceptivos. 

Diarreia. 

Dificuldades auditivas. 

Dificuldades visuais. 

Doença vascular. 

Equilíbrio prejudicado. 

Hipotensão ortostática. 

Incontinência. 

Mobilidade física prejudicada. 

Mudanças na taxa de açúcar 

após as refeições. 

Problemas nos pés. 

Urgência urinária. 

1. Controle do ambiente: 

segurança 

 

2. Prevenção contra quedas 

3. Identificação de riscos 

4. Supervisão: segurança 

5. Manter as grades do 

berço e das camas 

elevadas 

6. Não deixar o paciente 

sozinho 

7. Assistência no 

autocuidado 

 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

exercícios e atividades físicas / mecânica corporal / eliminação / nutrição / integridade física / 

locomoção / ambiente  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer / espaço / aceitação / no tempo e no espaço /atenção 

 

 



145 
 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de sufocação - Risco 

de sufocação acidental (ar 

disponível para inalação 

inadequado). 

 

Fatores de risco: 

Chupeta pendurada no pescoço 

da criança. 

Inserção de pequenos objetos 

em vias aéreas. 

Suporte de mamadeira 

colocada no berço. 

Travesseiro colocado no berço. 

Internos: 

Conhecimento deficiente em 

relação a situações de 

segurança. 

Dificuldades cognitivas. 

Dificuldades emocionais. 

Habilidades motoras 

diminuídas. 

Processos de doença. 

1. Controle de vias aéreas 

2. Precauções contra 

aspiração 

3. Controle da asma 

4. Controle do ambiente: 

segurança 

5. Orientação aos pais: 

bebês 

6. Posicionamento  

7. Monitoração respiratória 

8. Identificação de riscos 

9. Supervisão  

10. Terapia para deglutição 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / ambiente 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / atenção 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

Classe 2: Lesão Física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Desobstrução ineficaz de 

vias aéreas - incapacidade de 

eliminar secreções ou 

obstruções do trato 

respiratório para manter uma 

via aérea desobstruída. 

Cianose. 

Dispneia. 

Inquietação. 

Quantidade excessiva de muco. 

1. Controle de vias aéreas 

2. Estimulação à tosse 

3. Monitorização 

respiratória 

4. Aspiração de Vias 

Aéreas 

5. Elevar cabeceira 

6. Precauções contra 

aspiração 

7. Oferecer água filtrada 

8. Realizar nebulização 

com soro fisiológico a 

0,9% 

9. Instilar soro fisiológico a 

0,9% nas narinas. 
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PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / ambiente / eliminação 

PSICOSSOCIAIS 

segurança  

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Integridade da pele 

prejudicada - Epiderme e/ou 

derme alteradas. 

 

 

Destruição de camadas da pele. 

Invasão de estruturas do corpo. 

Rompimento da superfície da 

pele. 

 

 

1. Precauções circulatórias 

2. Controle do ambiente: 

segurança 

3. Controle hídrico 

4. Monitoração hídrica 

5. Controle de 

medicamentos 

6. Controle nutricional 

7. Prevenção de ulceras de 

pressão 

8. Identificação de riscos 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / integridade física 

PSICOSSOCIAIS 

segurança  

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Integridade tissular 

prejudicada - 
Dano a membranas mucosas, 

córnea, pele ou tecidos 

subcutâneos. 

 

Tecido destruído. 

Tecido lesado (p. ex., córnea, 

mucosas, pele ou tecido 

subcutâneo). 

 

 

1. Controle da pressão 

2. Cuidados com lesões 

3. Precauções circulatórias 

4. Proteção contra infecção 

5. Monitoração das 

extremidades inferiores 

6. Controle de 

medicamentos 

7. Manutenção da saúde 

oral 

8. Cuidados com o períneo  

9. Posicionamento  

10. Prevenção de ulcera de 

pressão 



147 
 

11. Supervisão da pele 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / integridade cutaneomucosa  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer /atenção 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Dentição prejudicada - 
Distúrbios nos padrões de 

desenvolvimento/erupção 

dentário ou na integridade 

estrutural dos dentes de um 

individuo. 

 

Ausência de dentes 

Caries na coroa 

Carieis na raiz do dente 

Dentes desgastados 

Dentes estragados 

Dor de dente 

Erupção incompleta para a 

idade (dentição primária ou 

definitiva) 

Excesso de tártaro 

Falta de alguns dentes 

Perda prematura de dentição 

primária 

1. Manutenção da saúde 

oral 

2. Restauração da saúde 

oral 

3. Controle da dor 

4. Administração de 

medicamentos: oral 

5. Assistência no 

autocuidado: higiene 

6. Assistência no 

autocuidado: 

alimentação 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / cuidado corporal / integridade física  

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / autoestima / autoimagem 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES DE RISCO 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de disfunção 

neurovascular periférica – 

risco de distúrbio na 

circulação, na sensibilidade 

ou no movimento de uma 

extremidade. 

 

 

Cirurgia ortopédica 

Compressão mecânica (p.ex., 

torniquete, cobertura, atadura, 

curativo ou restrição) 

Fraturas 

Imobilização 

Queimaduras 

Trauma 

 

1. Cuidados com o repouso 

no leito 

2. Cuidados com aparelho 

gessado: manutenção 

3. Cuidados circulatórios: 

insuficiência arterial 

4. Cuidados circulatórios: 

insuficiência venosa 

5. Estimulação cutânea 

6. Monitoração das 

extremidades inferiores 
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7. Controle da sensibilidade 
periférica 

8. Posicionamento 

9. Prevenção de ulceras de 

pressão 

10. Identificação de risco 

11. Supervisão 

12. Cuidados com lesões: 

queimaduras 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / hidratação / nutrição / cuidado corporal / integridade física / integridade 

cutaneomucosa / regulação dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / participação 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Mucosa oral prejudicada - 

Lesões nos lábios e tecidos 

moles da cavidade oral. 

 

Amígdalas aumentadas. 

Desconforto oral. 

Dificuldades na fala. 

Dificuldades para comer. 

Dificuldades para deglutir. 

Dor oral. 

Edema. 

Estomatite. 

Exsudato semelhante a leite 

coalhado. 

Exsudatos purulentos. 

Fissuras. 

Lesões orais. 

Manchas/placas brancas. 

Paladar diminuído. 

Palidez da mucosa. 

Palidez gengival. 

Pápulas. 

Retração gengival. 

Sangramento 

Úlceras orais. 

1. Precauções contra 

sangramento 

2. Controle de infecção 

3. Proteção contra infecção 

4. Controle de 

medicamentos 

5. Promoção da saúde oral 

6. Controle da dor 

7. Controle nutricional 

8. Cuidados com lesões 

9. Realizar higiene oral 

10. Auxiliar na higiene oral 

 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / hidratação / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / percepção dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer /aprendizagem 
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DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de trauma vascular - 

Risco de dano a veia e tecidos 

ao redor, relacionado à 

presença de cateter e/ou 

soluções infundidas. 

 

Fatores de risco: 

Capacidade prejudicada para 

visualizar o local da inserção. 

Duração do tempo de inserção. 

Fixação inadequada do cateter. 

Largura do cateter. 

Local da inserção. 

Natureza da solução (p. ex., 

concentração, irritante 

químico, temperatura, pH). 

Tipo do cateter. 

Velocidade de infusão. 

1. Pulsão venosa 

2. Terapia endovenosa 

3. Administração de 

medicamentos: 

endovenosa 

 

4. Cuidados com cateter 

central de inserção 

periférica (PICC) 

5. Identificação de riscos 

6. Supervisão da pele 

7. Manutenção de 

dispositivos para acesso 

venoso 

8. Observar permeabilidade 

do acesso venoso 

periférico  

9. Verificar sinais 

flogísticos em acesso 

venoso periférico 

10. Verificar temperatura  

11. Frequência cardíaca e 

respiratória 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / percepção dolorosa / mecânica corporal 

PSICOSSOCIAIS 

segurança  

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES DE RISCO 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de lesão - 
Risco de lesão, como 

resultado de condições 

ambientais interagindo com 

os recursos adaptativos e 

defensivos do indivíduo. 

 

Externos: 

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 

1. Apoio a proteção contra 

abuso: infantil 

2. Controle de alergias 

3. Precauções contra 

sangramento 

4. Controle de doenças 

transmissíveis 

5. Controle do ambiente: 

segurança 
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nosocomiais, padrões de 
contratação de funcionários, 

fatores cognitivos, afetivos e 

psicomotores) 

Nutricionais (p. ex., vitaminais, 

tipos de alimentos) 

 

Internos: 

Desnutrição disfunção 

bioquímica 

Disfunção imune/autoimune 

Disfunção sensorial 

Físicos (p.ex., pele lesionada, 

mobilidade alterada) 

Idade do desenvolvimento 

(fisiológico, psicossocial) 

6. Prevenção contra quedas 
7. Controle de 

imunização/vacinação 

8. Controle de infecção 

9. Precauções no uso de 

artigos de látex 

10. Precauções contra 

hipertermia maligna 

11. Monitoração nutricional 

12. Prevenção de ulceras de 

pressão 

13. Identificação de risco 

14. Aumento da segurança 

15. Precauções contra 

convulsões 

16. Supervisão 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / exercícios e atividades físicas / ambiente / cuidado corporal / regulação imunológica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer  

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Recuperação cirúrgica 

retardada – extensão do 

número de dias de pós 

operatório necessários para 

iniciar e desempenhar 

atividades que mantêm a 

vida, a saúde e o bem-estar. 

 

 

Dificuldade para movimentar-

se  

Evidencias de interrupção na 

cicatrização da área cirúrgica 

(p. ex., vermelha, endurecida, 

imobilizada, drenada) 

Perda do apetite com náusea 

Perda do apetite sem náusea 

Relato de dor 

 

1. Terapia com exercício: 

deambulação 

2. Controle da energia 

3. Promoção do exercício: 

alongamento 

4. Controle do ambiente: 

conforto 

5. Controle nutricional 

6. Assistência no 

autocuidado 

7. Cuidados com o local de 

incisão 

8. Controle de infecção 

9. Controle hídrico 

10. Controle da dor 

11. Supervisão da pele 

12. Monitoração de sinais 

vitais 

13. Cuidados com lesões 

14. Administração de 

medicamentos 

15. Controle do ambiente 
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16. Controle 
hidroeletrolítico 

17. Distração 

18. Massagem 

19. Posicionamento 

20. Controle da eliminação 

urinária 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / hidratação / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / percepção dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer / recreação 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de sangramento - 

Risco de redução no volume 

de sangue capaz de 

comprometer a saúde. 

 

 

Fatores de Risco: 

Conhecimento deficiente. 

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). 

História de quedas. 

Trauma. 

1. Precauções contra 

sangramento 

2. Redução do 

sangramento: nasal 

3. Redução do 

sangramento: ferimento 

4. Controle do ambiente: 

segurança 

5. Prevenção contra quedas 

6. Cuidados com o local de 

incisão 

7. Identificação de riscos 

8. Supervisão  

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / hidratação / nutrição / integridade cutaneomucosa / regulação vascular 

PSICOSSOCIAIS 

segurança  

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 5: Processos defensivos 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de resposta alérgica - 

Risco de uma resposta ou 

reação imunológica 

exagerada a substâncias. 

 

Fatores de risco: 

Alimento (p. ex., amendoim, 

frutos do mar, cogumelos). 

Exposição repedida a 

substâncias do ambiente. 

1. Monitorar riscos 

ambientais 

2. Pesquisar alergias 

alimentares frequentes 

(gema de ovo, camarão, 
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Medicamentos (p. ex., 
penicilinas). 

Picada de insetos. 

Produtos químicos (p. ex., 

alvejantes, cosméticos). 

Substâncias no ambiente (p. 

ex., mofo, pó, pólen). 

 

lactose, etc.) 
3. Proteção contra ácaros 

4. Controle de medicação 

5. Avaliar sinais de alergia 

6. Pesquisar rush cutâneo 

7. Administrar 

medicamento 

8. Preservar 

permeabilidade de vias 

aéreas  

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / regulação imunológica / cuidado corporal 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 6: Termorregulação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Hipertermia - Temperatura 

corporal elevada acima dos 

parâmetros normais. 

 

Aumento na temperatura 

corporal acima dos parâmetros 

normais. 

Convulsões. 

Crises convulsivas. 

Pele avermelhada. 

Pele quente ao toque. 

Taquicardia. 

Taquipneia. 

 

 

 

1. Controle do ambiente 

2. Controle hídrico 

3. Controle de 

convulsões 

4. Precauções contra 

convulsões 

5. Controle de infecção 

6. Administração de 

medicamentos 

7. Monitoração de sinais 

vitais 

8. Aplicar compressas 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / regulação térmica / ambiente  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer / recreação 
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DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 6: Termorregulação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Hipotermia – temperatura 

corporal abaixo dos 

parâmetros normais. 

 

 

Cianose nos leitos ungueais  

Palidez 

Pele fria 

Preenchimento capilar lento 

Taquicardia 

Temperatura corporal abaixo 

dos parâmetros normais 

Tremor 

 

 

1. Verificar temperatura, 

frequência cardíaca e 

respiratória 

2. Prevenção do choque 

3. Supervisão da pele 

4. Regulação da 

temperatura 

5. Controle do ambiente 

6. Aplicação de calor/frio 

7. Precauções circulatórias 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / regulação térmica / ambiente  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer /recreação 

 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 6: Termorregulação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de desequilíbrio na 

temperatura corporal - 

Risco de não conseguir 

manter a temperatura corporal 

dentro dos parâmetros 

normais. 

 

Fatores de risco: 

Desidratação. 

Doença que afeta a regulação 

da temperatura. 

Exposição a extremos de 

temperatura ambiental. 

Roupas inadequadas para a 

temperatura ambiental. 

Taxa metabólica alterada. 

Trauma que afeta a regulação 

da temperatura. 

 

1. Controle do ambiente: 

conforto 

2. Controle hídrico 

3. Monitoração hídrica 

4. Reposição rápida de 

líquidos 

5. Controle de infecção 

6. Proteção contra infecção 

7. Regulação da 

temperatura 

8. Supervisão 

9. Cuidados com lesões: 

queimaduras 

10. Identificação de riscos 

11. Controle de 

medicamentos 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / regulação térmica / ambiente 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer /recreação 
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DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 6: Termorregulação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Termorregulação ineficaz – 
flutuação da temperatura 

entre hipotermia e 

hipertermia. 

 

 

Aumento da temperatura 

corporal acima dos parâmetros 

normais  

Cianose nos leitos ungueais 

Convulsões 

Flutuação da temperatura 

corporal acima e abaixo dos 

parâmetros normais 

Frequência respiratória 

aumentada 

Pele fria ao toque  

Pele quente ao toque 

Redução da temperatura 

corporal abaixo dos parâmetros 

normais 

1. Controle do ambiente 

2. Tratamento da febre 

3. Tratamento da 

hipotermia 

4. Precauções contra 

hipertermia maligna 

5. Controle hídrico 

6. Monitoração hídrica 

7. Administração de 

medicamentos 

8. Monitoração de sinais 

vitais 

9. Tratamento de exposição 

ao calor 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / regulação térmica / ambiente  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer / recreação 

 

 

DOMÍNIO 12: Conforto 

CLASSE 1: Conforto físico 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Dor aguda - 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. 

 

Alterações na pressão 

sanguínea. 

Comportamento de distração 

(p. ex., andar de um lado para 

outro, procurar outras pessoa 

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 

1. Administração de 

analgésicos 

2. Aromaterapia 

3. Distração 

4. Massagem 

5. Redução da ansiedade 

6. Apoio emocional 

7. Controle do ambiente: 

conforto 
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sem brilho, aparência abatida, 
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. 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / percepção dolorosa  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer /recreação 

 

 

DOMÍNIO 12: Conforto 

CLASSE 1: Conforto físico 

CLASSE 2: Conforto ambiental 

CLASSE 3: Conforto social 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Conforto prejudicado - 

Falta percebida de sensação 

de conforto, alívio e 

transcendência nas dimensões 

física, psicoespiritual, 

ambiental, cultural e social. 

Ansiedade. 

Choro. 

Incapacidade de relaxar. 

Inquietação. 

Irritabilidade. 

Lamentação. 

Medo. 

Padrão de sono perturbado. 

Relato de falta de satisfação 

com a situação. 

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. 

1. Redução da ansiedade 

2. Precauções contra fuga 

3. Controle do ambiente: 

segurança 

4. Monitoração de sinais 

vitais 

5. Terapia de relaxamento 

6. Apoio espiritual 

7. Intermediação cultual 

8. Aromaterapia 

9. Apoio emocional 

10. Promoção do 

envolvimento familiar 

11. Escutar ativamente 
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Relato de sentir-se 
desconfortável. 

Relato de sintomas de angústia. 

Suspiros. 

 
 

PSICOBIOLÓGICAS 

sono e repouso / ambiente 

PSICOSSOCIAIS 

aceitação / participação psicoespiritual 

 

 

DOMÍNIO 12: Conforto 

CLASSE 1: Conforto físico 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Náusea – Um fenômeno 

subjetivo de uma sensação 

desagradável, na parte de trás 

da garganta e no estômago, 

que pode ou não resultar em 

vômito. 

 

Aversão à comida 

Relato de náusea 

Sensação de vontade de 

vomitar 

 

 

1. Técnica para acalmar 

2. Administração de 

medicamentos 

3. Controle da dor 

4. Controle do vômito 

5. Monitoração 

hidroeletrolítica 

6. Apoio emocional 

7. Terapia de relaxamento 

8. Monitoração nutricional 

9. Controle hídrico 

10. Monitoração dos sinais 

vitais 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / hidratação / percepção dolorosa / percepção gustativa 

PSICOSSOCIAIS 

lazer /recreação 

 

 

DOMÍNIO 13: Crescimento/desenvolvimento 

CLASSE 1: Crescimento 

CLASSE 2: Desenvolvimento 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Atraso no crescimento e no 

desenvolvimento - Desvios 

em relação aos padrões do 

grupo etário. 

 

 

Afeto embotado. 

Atraso em desempenhar 

habilidades típicas do grupo 

etário. 

Crescimento físico alterado. 

Desatenção. 

Dificuldade em desempenhar 

1. Promoção de vinculo 

2. Orientação dos pais: 

bebês  

3. Ensino: estimulação do 

bebê de 0 a 4 meses 

4. Controle do ambiente: 

processo para o 
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habilidades típicas do grupo 
etário. 

Incapacidade de desempenhar 

atividades de autocontrole 

apropriadas à idade. 

Incapacidade de realizar 

atividades de autocuidado 

apropriadas à idade. 

 

estabelecimento de 
vinculo  

5. Manutenção do processo 

familiar 

6. Sucção não nutritiva  

7. Promoção da 

paternidade/maternidade 

8. Melhora da segurança 

9. Brinquedo terapêutico 

10. Treinamento intestinal 

11. Treinamento do habito 

urinário 

12. Cuidados na 

incontinência urinária: 

enurese 

13. Cuidados na 

incontinência intestinal: 

encoprese 

14. Controle do 

comportamento: 

hiperatividade/desatençã

o  

15. Melhora da autoestima 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / regulação hormonal / regulação do crescimento celular / cuidado corporal  

PSICOSSOCIAIS 

comunicação / aprendizagem / gregária / autoestima / atenção 

 

 

DOMÍNIO 13: Crescimento/desenvolvimento 

CLASSE 2: Desenvolvimento 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de atraso no 

desenvolvimento - Risco de 

atraso de 25% ou mais em 

uma ou mais áreas do 

comportamento social ou 

autorregulador, ou em 

habilidade cognitivas, de 

linguagem e motoras grossas 

ou finas. 

Ambientais: 

Economicamente 

desfavorecido. 

Violência. 

 

Individuais: 

Abuso de substâncias. 

Convulsões. 

Criança adotada. 

Criança em instituição infantil. 

Distúrbios congênitos. 

Distúrbios genéticos. 

Doença crônica. 

Lesão cerebral (p. ex., 

1. Apoio a proteção contra 

abuso: infantil 

2. Controle do 

comportamento: 

hiperatividade/desatençã

o 

3. Cuidados com o 

desenvolvimento  

4. Promoção da 

paternidade/maternidade 

5. Identificação de riscos 

6. Supervisão 

7. Ensino: nutrição infantil 
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hemorragia no período pós-
natal, síndrome do bebê 

sacudido, abuso, acidente). 

Nutrição inadequada. 

Otite média frequente. 

Prejuízo da visão. 

Prematuridade. 

Transtornos do 

comportamento. 

 

Pré-natais: 

Abuso de substâncias. 

Cuidado pré-natal ausente. 

Cuidado pré-natal 

insatisfatório. 

Cuidado pré-natal tardio. 

Distúrbios endócrinos. 

Distúrbios genéticos. 

Economicamente 

desfavorecido. 

Idade materna inferior a 15 

anos. 

Idade materna superior a 35 

anos. 

Infecções. 

Nutrição inadequada. 

 
 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / regulação hormonal / regulação do crescimento celular / cuidado corporal   

PSICOSSOCIAIS 

comunicação / aprendizagem / gregária / autoestima / atenção 
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PARTE II 

NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS  

DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM  

PARA CRIANÇAS DE 05 ANOS A 10 ANOS DE IDADE 

 

DOMÍNIO 1: Promoção da saúde 

CLASSE 1: Percepção da saúde 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Atividade de recreação 

deficiente - Estimulação 

(interesse ou engajamento) 

diminuída em atividades 

recreativas ou de laser. 

 

Relata sentir-se entediado (p. 

ex., desejo de que houvesse 

algo para fazer, ler, etc.). 

Os passatempos habituais não 

podem ser realizados no 

hospital. 

 

1. Arte terapia 

2. Bibliotecoterapia 

3. Musicoterapia 

4. Brinquedo terapêutico 

5. Promoção do exercício 

6. Mobilização familiar 

7. Terapia ocupacional 

8. Facilitação da visita 

9. Melhora da socialização 

PSICOBIOLÓGICAS 

Oxigenação / sono e repouso / exercícios e atividades físicas / mecânica corporal / mortalidade / 

cuidado corporal / integridade física / percepção tátil /regulação 

imunológica/ambiente/terapêutico 

 

PSICOSSOCIAIS 

Recreação / lazer / segurança / liberdade / comunicação / autorrealização / autoestima / 

participação / atenção / gregária. 

 

 

 

DOMÍNIO 1: Promoção da saúde 

CLASSE 2: Controle da saúde 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Disposição para estado de 

imunização melhorado – 

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. 

Expressa desejo de reforçar a 

condição de imunização 

1. Educação em saúde 

2. Identificação de risco 
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PSICOBIOLÓGICAS 

regulação imunológica / terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / atenção 

 

 

DOMÍNIO 1: Promoção da saúde 

CLASSE 2: Controle da saúde 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Manutenção ineficaz da 

saúde – incapacidade de 

identificar, controlar e/ou 

buscar ajuda para manter a 

saúde. 

 

Incapacidade de assumir a 

responsabilidade de atender a 

pratica básicas de saúde 

 

1. Assistência no 

autocuidado 

2. Controle do peso 

3. Promoção da saúde oral 

4. Controle do ambiente: 

segurança 

5. Controle de 

imunização/vacinação 

6. Melhora da socialização 

7. Apoio espiritual 

PSICOBIOLÓGICAS 

Hidratação / nutrição / eliminação / cuidado corporal / integridade física 

PSICOSSOCIAIS 

Segurança / aprendizagem / autorrealização 

 

 

DOMÍNIO 1: Promoção da saúde 

CLASSE 2: Controle da saúde 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Proteção ineficaz – 

diminuição na capacidade de 

proteger-se de ameaças 

internas ou externas, como 

doenças ou lesões. 

Deficiência na imunidade 

Dispneia  

Fadiga 

Imobilidade 

Prejuízo da cicatrização 

Prurido 

Resposta mal adaptada ao 

estresse 

Tosse 

1. Monitoração nutricional 

2. Assistência no 

autocuidado 

3. Ensino: 

atividade/exercícios 

prescritos 

4. Identificação de riscos 

5. Supervisão da pele 

6. Monitoração 

respiratória 

7. Regulação da 

temperatura 

8. Cuidados com lesões 
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PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / hidratação / nutrição / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / integridade 

física / regulação imunológica / percepção olfativa / visual / auditiva / tátil / gustativa / dolorosa 

/ ambiente / terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / segurança / comunicação / participação / atenção 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 1: Ingestão  

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Deglutição prejudicada - 

Funcionamento anormal do 

mecanismo de deglutição 

associado a déficit na 

estrutura ou função oral, 

faríngea ou esofágica. 

Azia. 

Bruxismo. 

Dor epigástrica. 

Evidência observada de 

dificuldade para deglutir (p. 

ex., estase de alimentos na 

cavidade oral, tossir/sufocar). 

Irritabilidade inexplicável perto 

do horário das refeições. 

Odinofagia (dor ao engolir). 

Recusa em alimentar-se. 

Vômito. 

Baba. 

Engasgo antes da deglutição. 

Falta de mastigação. 

Fechamento incompleto dos 

lábios. 

Incapacidade para esvaziar a 

cavidade oral. 

Os alimentos caem da boca. 

Refluxo nasal. 

Sucção fraca resultando em 

preensão insuficiente da região 

aureolo-mamilar. 

Sufocar antes da deglutição. 

Tossir antes da deglutição. 

Posições alteradas da cabeça. 

Recusa de alimentos. 

Refluxo nasal. 

Sufocar antes da deglutição. 

1. Identificação do risco 

2. Precauções contra 

aspiração 

3. Posicionar em decúbito 

4. Terapia para deglutição 

5. Aspiração de vias aéreas 

6. Oferecer dieta por via 

oral 

7. Assistência na 

amamentação 

8. Ensinar à deglutição 

9. Registrar queixas de dor 

e características 

10. Assistência no 

autocuidado 

11. Registrar aceitação da 

dieta 

12. Realizar higiene oral 

13. Auxiliar na higiene oral 

 

 

 

 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / integridade cutaneomucosa / integridade física 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / autorrealização 
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DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 1: Ingestão 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARASTERISTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Disposição para nutrição 

melhorada – um padrão de 

ingestão de nutrientes que é 

suficiente para satisfazer as 

necessidades metabólicas e 

que pode ser reforçado. 

 

Alimentar-se regularmente 

Consome alimentos adequados 

Consome líquidos adequados 

 

1. Monitoração nutricional 

2. Aconselhamento 

nutricional 

3. Controle hídrico 

4. Controle do peso 

5. Orientação aos pais: 

educando os filhos 

6. Assistência para reduzir 

o peso 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição  

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / aceitação / participação / atenção 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 4: Metabolismo 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de glicemia instável - 

risco de variação dos níveis 

de glicose no sangue em 

relação aos parâmetros 

normais. 

 

Fatores de Risco: 

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. 

Falta de controle do diabetes 

(p. ex., plano de ação). 

Ingestão alimentar. 

Monitoração inadequada da 

glicemia. 

Nível de atividade física. 

Nível de desenvolvimento. 

Perda de peso. 

Períodos rápidos de 

crescimento. 

 

1. Oferecer dieta por via 

oral 

2. Oferecer dieta por 

gavagem 

3. Registrar peso 

4. Oferecer água filtrada 

5. Registrar aceitação da 

dieta 

6. Realizar teste de 

glicemia capilar 

7. Realizar rodízio nos 

sítios de aplicação de 

insulina 

8. Promoção do exercício 

9. Controle de 

medicamentos 

10. Ensinar/orientar para 

atividades/exercícios 

11. Ensinar/orientar para o 

autocuidado 

12. Ensinar/orientar quanto à 

dieta prescrita 

13.  
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PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / exercícios e atividades físicas / mecânica corporal 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / recreação / lazer / participação / atenção 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de desiquilíbrio 

eletrolítico - Risco de 

mudança nos níveis de 

eletrólitos séricos capaz de 

comprometer a saúde. 

Diarreia. 

Disfunção endócrina. 

Disfunção renal. 

Efeitos secundários 

relacionados a tratamento (p. 

ex., medicamentos, drenos). 

Volume de líquido deficiente. 

Volume de líquido excessivo. 

Vômito. 

 

1. Controle da diarreia 

2. Controle de distúrbios 

alimentares 

3. Controle hidroeletrolítico 

4. Monitoração hídrica 

5. Reposição rápida de 

líquidos 

6. Controle de 

medicamentos 

7. Controle da náusea 

8. Registrar aceitação da 

dieta 

9. Oferecer TRO 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / eliminação / mortalidade / regulação hidrossalina / regulação eletrolítica 

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / autoestima / atenção 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARASTERISTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Volume de líquidos 

deficiente – Diminuição do 

liquido intravascular, 

intersticial e/ou intracelular. 

Refere-se à desidratação, 

perda de água apenas, sem 

mudança no sódio. 

Aumento na concentração 

urinária 

Diminuição do débito urinário 

Diminuição do enchimento 

venoso 

Diminuição do turgor da pele 

Diminuição do volume do 

pulso 

Elevação do hematócrito  

Mucosas secas 

Pele seca 

 

1. Controle hídrico 

2. Monitoração hídrica 

3. Reposição rápida de 

líquidos 

4. Tratamento de exposição 

ao calor 

5. Controle da hipovolemia 

6. Punção venosa 

7. Precauções contra 

hipertermia maligna 

8. Identificação de risco 

9. Monitoração de sinais 
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 vitais 
10. Cuidados com lesões: 

queimaduras 

11. Controle do choque: 

hipovolêmico 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / eliminação / integridade cutaneomucosa / regulação térmica / regulação 

hidrossalina / regulação eletrolítica  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / recreação / lazer 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de volume de líquidos 

deficientes - 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. 

Desvios que afetam a absorção 

de líquidos. 

Desvios que afetam a ingestão 

de líquidos. 

Falha nos mecanismos 

reguladores. 

Fatores que influenciam as 

necessidades de líquidos (p. 

ex., estado hipermetabólico). 

Medicamentos (p.ex., 

diuréticos). 

Perda ativa de volume de 

líquidos. 

Perdas excessivas por vias 

normais (p.ex., diarreia). 

1. Controle da diarreia 

2. Controle hidroeletrolítico 

3. Monitoração hídrica 

4. Reposição rápida de 

líquidos 

5. Controle de 

medicamentos 

6. Registrar aceitação da 

dieta 

7. Oferecer água filtrada 

8. Oferecer dieta por via 

oral 

9. Administrar dieta por 

gavagem 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / eliminação / integridade cutaneomucosa / regulação térmica / regulação 

hidrossalina / regulação eletrolítica  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / recreação / lazer 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARASTERISTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Volume de líquidos 

excessivo – retenção 

aumentada de líquidos 

Anasarca 

Ansiedade 

Congestão pulmonar 

1. Controle hídrico 

2. Monitoração hídrica 

3. Identificação de risco 
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isotônicos. Derrame pleural 
Edema 

Eletrólitos alterados 

Dispneia 

Oligúria 

Ruídos respiratórios 

adventícios 

4. Verificar sinais vitais 
5. Elevar cabeceira 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / eliminação / integridade cutaneomucosa / regulação térmica / regulação 

hidrossalina / regulação eletrolítica  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / recreação / lazer 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de desequilíbrio do 

volume de líquidos - 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. 

Ascite. 

Cirurgia abdominal. 

Lesão traumática (p. ex., 

fratura de quadril). 

Pancreatite. 

Queimaduras. 

Sepse. 

1. Registar peso 

2. Monitoração hídrica 

3. Controle de 

medicamentos 

4. Registar aceitação da 

dieta 

5. Verificar temperatura, 

pulso e pressão arterial 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / eliminação / integridade cutaneomucosa / regulação térmica / regulação 

hidrossalina / regulação eletrolítica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / recreação / lazer 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Nutrição desequilibrada: 

mais do que as necessidades 

corporais - Ingestão de 

nutrientes que excede as 

necessidades metabólicas. 

Comer em resposta a estímulos 

externos (p. ex., hora do dia, 

situação social). 

Estilo de vida sedentário. 

Peso 20% acima do ideal para 

altura e compleição. 

1. Monitoração nutricional 

2. Controle de distúrbios 

alimentares 

3. Promoção de exercícios 

4. Aconselhamento 

nutricional 
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 5. Ensinar/orientar para a 
dieta prescrita 

6. Registrar aceitação da 

dieta 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / mecânica corporal / cuidado corporal  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / participação / aceitação  

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Ingestão 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Nutrição desequilibrada: 

menos do que as 

necessidades corporais - 

Ingestão insuficiente de 

nutrientes para às 

necessidades metabólicas. 

 

Cavidade bucal ferida. 

Cólicas abdominais. 

Dor abdominal. 

Falta de comida. 

Falta de informação. 

Falta de interesse na comida. 

Incapacidade percebida de 

ingerir comida. 

Informações incorretas. 

Peso corporal 20%ou mais 

abaixo do ideal. 

Ruídos intestinais hiperativos. 

Saciedade imediatamente após 

ingestão. 

Tônus muscular insatisfatório. 

 

1. Controle nutricional 

2. Oferecer dieta por via oral 

3. Administrar dieta por 

gavagem 

4. Registrar aceitação da 

dieta 

5. Terapia para deglutição 

6. Promoção da saúde oral 

7. Monitoração hídrica 

8. Controle de distúrbios 

alimentares 

9. Aconselhamento 

nutricional 

 

 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / motilidade / integridade cutaneomucosa  / regulação do crescimento celular / 

regulação imunológica / regulação eletrolítica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / atenção 

 

 

DOMÍNIO 3: Eliminação e troca 

CLASSE 1: Função urinária 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Retenção urinária - 

esvaziamento vesical 

incompleto. 

 

Distensão vesical. 

Disúria.  

Eliminação urinária ausente. 

Eliminação vesical frequente. 

1. Controle hídrico 

2. Controle de 

medicamentos 

3. Administração de 
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 Eliminação vesical pequena. 
Incontinência por 

transbordamento. 

 

medicamentos 
4. Registrar queixas de dor 

e características 

5. Sondagem vesical 

6. Controle da eliminação 

urinária 

7. Assistência no 

autocuidado: uso do 

vaso sanitário 

PSICOBIOLÓGICAS 

eliminação / regulação hidrossalina / hidratação / regulação eletrolítica / integridade 

cutaneomucosa  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer 

 

 

DOMÍNIO 3: Eliminação e troca 

CLASSE 2: Função gastrintestinal 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Constipação - diminuição da 

frequência normal de 

evacuação, acompanhada por 

passagem de fezes difícil ou 

incompleta  e/ou eliminação 

de fezes excessivamente 

duras e secas. 

Abdome distendido. 

Anorexia. 

Dor à evacuação. 

Dor abdominal. 

Esforço para evacuar. 

Fezes duras e formadas. 

Frequência diminuída. 

Incapacidade de eliminar fezes. 

Macicez à percussão 

abdominal. 

Massa abdominal palpável. 

Ruídos intestinais hiperativos. 

Ruídos intestinais hipoativos. 

Sensibilidade abdominal com 

resistência muscular palpável. 

Volume de fezes diminuído. 

Vômito. 

1. Registrar frequência e 

características das 

eliminações 

2. Oferecer água filtrada 

3. Registrar aceitação da 

dieta 

4. Registrar queixas de dor e 

características 

5. Estimular deambulação 

6. Massagem abdominal 

7. Reposição rápida de 

líquidos 

8. Terapia nutricional 

9. Administrar 

medicamentos 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / eliminação / motilidade / integridade cutaneomucosa  

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / participação / atenção 
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DOMÍNIO 3: Eliminação e troca 

CLASSE 1: Função urinária 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Eliminação urinária 

prejudicada – Disfunção na 

eliminação de urina 

Disúria 

Frequência 

Hesitação urinária 

Incontinência 

Nocturia 

Retenção urinária 

Urgência urinária 

1. Controle hídrico  

2. Monitoração hídrica 

3. Proteção contra infecção 

4. Administração de 

medicamentos 

5. Assistência no 

autocuidado: uso de 

vaso sanitário 

6. Sondagem vesical 

7. Cuidados na 

incontinência urinária 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / eliminação / sono  e repouso / integridade cutaneomucosa / cuidado corporal  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / liberdade / lazer 

 

 

DOMÍNIO 3: Eliminação e Troca 

CLASSE 2: Função Gastrintestinal 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Diarreia - Eliminação de 

fezes soltas e não formadas. 

 

 

Dor abdominal. 

Pelo menos três evacuações 

de fezes líquidas por dia. 

 

1. Assistência no 

autocuidado: uso do vaso 

sanitário 

2. Cuidados na incontinência 

intestinal 

3. Realizar higiene gênito-

anal 

4. Realizar troca de fraldas 

5. Orientar quanto ao 

acompanhante quanto à 

troca de fraldas 

6. Controle da nutrição 

7. Oferecer TRO (terapia de 

reidratação oral) 

8. Controle da dor 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / eliminação / motilidade / integridade cutaneomucosa  

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / participação / atenção 
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DOMÍNIO 3: Eliminação e Troca 

CLASSE 2: Função Gastrintestinal 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Incontinência intestinal – 

mudança nos hábitos 

intestinais normais 

caracterizadas por eliminação 

involuntária de fezes. 

 

Incapacidade de reconhecer a 

urgência para evacuar 

Incapacidade de retardar a 

evacuação 

Manchas de fezes na roupa de 

cama 

Manchas de fezes nas roupas  

Pele perianal avermelhada 

Perda constante de fezes 

amolecidas 

1. Redução da ansiedade 

2. Controle hídrico 

3. Controle de medicamentos 

4. Controle de nutrição 

5. Assistência no 

autocuidado: uso de vaso 

sanitário 

6. Banho 

7. Controle da diarreia 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / eliminação / motilidade / integridade cutaneomucosa  

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / participação / atenção 

 

 

DOMÍNIO 3: Eliminação e troca 

CLASSE 2: Função gastrintestinal 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Motilidade gastrintestinal 

disfuncional - Atividade 

peristáltica aumentada, 

diminuída, ineficaz ou 

ausente no sistema 

gastrintestinal. 

 

Aumento dos resíduos 

gástricos. 

Ausência de flatos. 

Cãibra abdominal. 

Diarreia. 

Dificuldade de eliminar as 

fezes. 

Distensão abdominal. 

Dor abdominal. 

Esvaziamento gástrico 

acelerado. 

Fezes endurecidas.  

Fezes ressecadas. 

Mudança nos sons intestinais 

(p. ex., ausentes, hipoativos, 

hiperativos). 

Náusea. 

Regurgitação. 

Resíduo gástrico cor de bílis. 

Vômito. 

1. Controle da diarreia 

2. Redução da flatulência 

3. Controle hídrico 

4. Registrar frequência e 

características das 

eliminações 

5. Oferecer TRO 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / eliminação / motilidade / integridade cutaneomucosa  
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PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / participação / atenção 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 2: Atividade/exercício 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Mobilidade física, 

Prejudicada - Limitação no 

movimento físico 

independente e voluntário do 

corpo ou de uma ou mais 

extremidades. 

 

Amplitude limitada de 

movimento. 

Capacidade limitada para 

desempenhar as habilidades 

motoras grossas. 

Dificuldade para virar-se. 

Movimentos lentos. 

Movimentos não coordenados. 

Mudanças na marcha. 

Tempo de resposta diminuído. 

 

 

1. Promoção de exercícios 

2. Treino para 

fortalecimento 

3. Controle de 

medicamentos 

4. Controle da dor 

5. Ensino: 

atividades/exercícios 

prescritos 

6. Promoção da mecânica 

corporal 

7. Controle do ambiente: 

segurança 

8. Terapia com exercício: 

deambulação 

9. Prevenção contra quedas 

10. Assistência no 

autocuidado 

PSICOBIOLÓGICAS 

exercícios e atividades físicas / mecânica corporal / integridade física / locomoção / ambiente 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / liberdade / gregária / recreação / lazer / participação 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 2: Atividade/exercício 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES DE RISCO 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de síndrome do 

desuso – risco de 

deterioraçãode sistema do 

corpo como resultado de 

inatividade 

musculoesquelética prescrita 

ou inevitável. 

 

 

Dor intensa 

Imobilização mecânica 

Imobilização prescrita 

 

1. Administração de 

analgésicos 

2. Cuidados com repouso 

no leito 

3. Cuidados com aparelho 

gessado: manutenção 

4. Controle da dor 

5. Posicionamento 

6. Identificação de risco 
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7. supervisão 

PSICOBIOLÓGICAS 

exercícios e atividades físicas / mecânica corporal / integridade física / locomoção / ambiente 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / liberdade / gregária / recreação / lazer / participação 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 3: Equilíbrio de energia 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Fadiga - uma sensação 

opressiva e sustentada de 

exaustão e de capacidade 

diminuída para realizar 

trabalho físico e mental no 

nível habitual. 

Aumento das necessidades de 

repouso. 

Aumento das queixas físicas. 

Concentração comprometida. 

Desatento. 

Falta de energia. 

Introspecção. 

Letárgico. 

Necessidade percebida de 

energia adicional para realizar 

tarefas de rotina. 

Relato de cansaço. 

Relato de uma constante falta 

de energia. 

Sonolento. 

Relato de uma opressiva falta 

de energia. 

1. Monitoração de eletrólitos 

2. Promoção do exercício: 

treino para fortalecimento 

3. Controle nutricional 

4. Controle de medicamentos 

5. Redução da ansiedade 

6. Controle de distúrbios 

alimentares 

7. Oferecer dieta por via oral 

8. Administrar dieta por 

gavagem 

9. Registrar aceitação da 

dieta 

 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

exercícios e atividades físicas / sono e repouso 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / gregária / recreação / lazer / participação 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Intolerância à atividade – 

energia fisiológica ou 

psicológica insuficiente para 

suportar ou completar as 

atividades diárias requeridas 

ou desejadas. 

 

Desconforto aos esforços 

Dispneia aos esforços 

Relato de fraqueza 

 

1. Oxigenoterapia 

2. Assistência ventilatória 

3. Terapia com exercícios: 

mobilidade articular 

4. Terapia com exercícios: 

controle muscular 

5. Controle de 
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medicamentos 
6. Controle da nutrição 

7. Controle da dor 

8. Monitoração respiratória 

9. Controle do peso 

10. Redução da ansiedade 

11. Musicoterapia 

12. Terapia recreacional 

13. Cuidados durante o 

repouso do cuidador 

14. Assistência no 

autocuidado: 

banho/higiene 

15. Assistência no 

autocuidado: 

alimentação 

16. Assistência no 

autocuidado: uso do vaso 

sanitário 

17. Ensino: 

atividade/exercícios 

prescritos 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / sono e repouso / exercícios e atividades físicas / cuidado corporal / locomoção 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / gregária / comunicação / recreação / lazer / participação / autoestima / atenção 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Padrão respiratório ineficaz 

- inspiração e/ou expiração 

que não proporciona 

ventilação adequada  

Alterações na profundidade 

respiratória. 

 

Batimentos de asa do nariz. 

 

Dispneia. 

 

Uso da musculatura acessória 

para respirar. 

 

 

 

1. Controle de Vias Aéreas 

2. Aspiração de Vias 

Aéreas 

3. Redução da ansiedade 

4. Administração de 

medicamentos 

5. Verificar frequência 

respiratória 

6. Monitorização 

cardiopulmonar 

7. Registrar queixas de dor 

e características 

8. Instilar soro fisiológico 

0,9% nas narinas 

9. Elevar cabeceira 
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10. Realizar nebulização 
com soro fisiológico 

0,9% 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / exercícios e atividades físicas / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / 

terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / comunicação / recreação / lazer 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES DE RISCO 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de perfusão 

gastrintestinal ineficaz – 

Risco de redução na 

circulação gastrintestinal que 

pode comprometer a saúde. 

 

Anemia 

Coagulopatia (p.ex., anemia 

falciforme) 

Diabetes melito 

Hemorragia gastrintestinal 

aguda 

Sexo feminino 

Trauma 

1. Precauções contra 

sangramento 

2. Redução do sangramento 

3. Controle hídrico 

4. Controle de 

medicamentos 

5. Identificação de riscos 

6. Supervisão 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / oxigenação / exercícios e atividades físicas motilidade / integridade cutaneomucosa 

/ percepção dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / liberdade / recreação / lazer / participação 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Perfusão tissular periférica 

ineficaz – redução na 

circulação sanguínea para a 

periferia, capaz de 

comprometer a saúde. 

A cor não volta à perna quando 

esta é baixada 

Cicatrização de ferida 

periférica retardada 

Cor da pela pálida na elevação 

Dor em extremidade 

Edema 

Função motora alterada 

Pulsos diminuídos 

 

1. Controle 

hidroeletrolítico 

2. Controle hídrico 

3. Monitoração hídrica 

4. Reposição rápida de 

líquidos 

5. Regulação 

hemodinâmica 

6. Controle da hipovolemia 

7. Oxigenoterapia 

8. Monitoração das 

extremidades inferiores 
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9. Controle do choque 
10. Monitoração dos sinais 

vitais 

11. Prevenção de ulceras de 

pressão 

12. Supervisão da pele 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / oxigenação / exercícios e atividades físicas motilidade / integridade cutaneomucosa 

/ percepção dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / liberdade / recreação / lazer / participação 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA 

& DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Ventilação espontânea 

prejudicada - reserva de 

energia diminuída, 

resultando em uma 

incapacidade do indivíduo de 

manter respiração adequada 

para sustentação da vida 

Dispneia. 

Inquietação aumentada. 

SaO2 diminuída. 

Uso aumentado da 

musculatura acessória. 

 

 

1. Aspiração de Vias Aéreas 

2. Controle de Vias Aéreas 

3. Monitorização respiratória 

4. Assistência ventilatória 

5. Oxigenoterapia 

6. Instalar oximetria digital 

7. Elevar cabeceira 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / exercícios e atividades físicas / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / 

terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / comunicação / recreação / lazer  

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 5: Autocuidado 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Déficit no autocuidado para 

banho - Capacidade 

prejudicada de realizar ou 

completar as atividades de 

banho/higiene por si mesmo. 

 

 

 

Incapacidade de acessar o 

banheiro. 

Incapacidade de lavar o corpo. 

Incapacidade de regular a água 

do banho. 

Incapacidade de secar o corpo. 

 

1. Realizar higiene corporal 

2. Auxiliar na higiene 

corporal 

3. Prevenção contra quedas 

4. Ensinar autocuidado 

5. Controle do ambiente: 

conforto 

6. Realizar higiene oral 

7. Auxiliar na higiene oral 

8. Realizar higiene ocular 
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9. Auxiliar na higiene 
ocular 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / ambiente 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / autorrealização 

 

 

DOMÍNIO 5: Percepção/cognição 

CLASSE 4: cognição 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de confusão aguda - 

Risco de distúrbios 

reversíveis de consciência, 

atenção, cognição e 

percepção que correm durante 

um breve período de tempo. 

 

Fatores de risco: 

Abusos de drogas. 

Anormalidades metabólicas: 

- desequilíbrios eletrolíticos. 

- Desidratação. 

- Desnutrição 

- Ureia e creatinina 

aumentadas. 

Cognição prejudicada. 

Flutuação no ciclo sono-vigília. 

 

Medicamentos/drogas: 

- Anestesia 

- Anticolinérgicos 

- Difenidramina 

- Drogas psicoativas 

- Medicamentos múltiplos 

- Opioides 

Mobilidade reduzida. 

Privação sensorial. 

Retenção urinária. 

1. Promoção do exercício 

2. Controle acidobásico 

3. Controle hidroeletrolítico 

4. Controle hídrico 

5. Melhora do sono 

6. Tratamento do uso de 

substâncias 

7. Monitorar nível de 

consciência 

8. Observar abalos e 

convulsão 

9. Registrar alterações do 

sensório 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

sono e repouso / exercícios e atividades físicas / hidratação / nutrição 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / comunicação / recreação / aprendizagem / atenção 
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DOMÍNIO 5: Percepção/cognição 

CLASSE 4: cognição 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARATERISTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Confusão aguda – inicio 

abrupto de distúrbios 

reversíveis de consciência, 

atenção, cognição e 

percepção que ocorrem 

durante um breve período de 

tempo. 

Agitação aumentada 

Flutuação na atividade 

psicomotora 

Flutuação na cognição 

Flutuação no nível de 

consciência 

Inquietação aumentada 

 

1. Controle do ambiente: 

segurança 

2. Prevenção contra quedas 

3. Controle de alucinações 

4. Controle de 

medicamentos 

5. Redução da ansiedade 

6. Técnica para acalmar 

PSICOBIOLÓGICAS 

sono e repouso / exercícios e atividades físicas / hidratação / nutrição 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / comunicação / recreação / aprendizagem / atenção 

 

 

DOMÍNIO 7: Papeis e relacionamentos 

CLASSE 1: Papéis do cuidador 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Tensão do papel de 

cuidador – Dificuldade para 

desempenhar o papel de 

cuidador da família ou de 

outros significantes. 

Atividades de cuidado: 

Dificuldade para realizar as 

atividades necessárias  

Preocupação com a rotina de 

cuidados 

Estado de saúde do cuidador 

Emocional: 

Enfrentamento ineficaz 

Estresse 

Frustação 

Privação de sono 

Física: 

Cefaleia 

Fadiga 

Hipertensão 

Afastamento da vida social 

Mudança nas atividades de 

lazer 

Relacionamento entre o 

cuidador e o receptor de 

cuidados 

Relato de dificuldade em 

assistir o receptor de cuidados 

passar pela doença 

1. Assistência no controle 

da raiva 

2. Redução da ansiedade 

3. Apoio emocional 

4. Gerenciamento de caso 

5. Promoção do 

envolvimento familiar 

6. Apoio a proteção contra 

abuso: infantil 

7. Escutar ativamente 

8. Mediação de conflitos 

9. Controle do ambiente 

10. Promoção do 

envolvimento familiar 

11. Melhora do 

enfrentamento 

12. Melhora do 

desenvolvimento: 

infantil 

13. Promoção da capacidade 

de resiliência 
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Processos familiares: 

Conflito familiar 

Relato de preocupação com 

relação aos membros da 

família 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / participação / aprendizagem / aceitação 

 

 

DOMÍNIO 7: Papéis e Relacionamentos 

CLASSE 2: Relações familiares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de vínculo 

prejudicado - 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. 

 

Fatores de risco: 

Abuso de substância. 

Ansiedade associada ao papel 

de pai/mãe. 

Barreiras físicas. 

Conflito do pai/mãe devido à 

organização comportamental 

alterada. 

Falta de privacidade. 

Incapacidade dos pais de 

satisfazer às necessidades 

pessoais. 

Separação dos pais. 

1. Identificação de risco 

2. Controle do ambiente: 

processo para 

estabelecimento de 

vinculo 

3. Promoção da 

paternidade/maternidade 

4. Redução da ansiedade 

5. Promoção de vinculo 

 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / participação / aprendizagem / aceitação 

 

DOMÍNIO 7: Papéis e Relacionamentos 

CLASSE 3: Desempenho de papéis 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS  

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Conflito no papel de 

pai/mãe – pai/mãe 

experimenta confusão no 

desempenho de seu papel e 

conflito em resposta a uma 

crise. 

 

Ansiedade 

Distúrbio demonstrado nas 

rotinas de cuidado 

Medo 

Relato de sentimento(s) de 

inadequação para atender às 

necessidades do filho (p.ex., 

físicas, emocionais) 

1. Redução da ansiedade 

2. Apoio ao cuidador 

3. Promoção do 

envolvimento familiar 

4. Ensino: 

procedimento/tratamento 

5. Ensino: 

atividade/exercícios 
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Relato de sentimento de culpa 
Relato de sentimento de 

frustação 

 

prescritos 
6. Melhora do 

enfrentamento 

7. Apoio emocional 

8. Promoção do 

envolvimento familiar 

9. Promoção da 

paternidade/maternidade 

10. Identificação de risco 

11. Ensino: nutrição infantil 

12. Apoio a proteção contra 

abuso: infantil 

13. Intervenção a crise 

14. Promoção do vínculo 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / participação / atenção 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 1: Infecção 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de infecção - Risco de 

ser invadido por organismos 

patogênicos. 

 

Fatores de risco: 

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). 

- Tecido traumatizado (p. ex., 

trauma, destruição de tecido). 

 

Defesas secundárias 

inadequadas 

- Diminuição de hemoglobina 

- Leucopenia 

- Resposta inflamatória 

suprimida 

Desnutrição. 

Doença crônica 

- Diabetes 

1. Controle de doenças 

transmissíveis 

2. Estimulação à tosse 

3. Cuidados com o local de 

incisão 

4. Controle de infecção 

5. Proteção contra infecção 

6. Controle de 

medicamentos 

7. Terapia nutricional 

8. Promoção da saúde oral 

9. Cuidados com o períneo  

10. Identificação de riscos 

11. Supervisão da pele 

12. Cuidados com lesões 

13. Verificar temperatura, 

pulso e respiração 

14. Realizar higiene oral 

15. Auxiliar na higiene oral 

16. Realizar higiene corporal 

17. Auxiliar na higiene 

corporal 

18. Verificar sinais 

flogísticos em acesso 
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- Obesidade 
Vacinação inadequada. 

 

venoso periférico 
 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / oxigenação hidratação / nutrição / integridade cutaneomucosa / regulação 

térmica / regulação eletrolítica / regulação imunológica / terapêutica / ambiente 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / aceitação / participação 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 1: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de aspiração - risco de 

entrada de secreções 

gastrintestinais, secreções 

orofaríngeas, sólidos ou 

fluidos nas vias 

traqueobrônquicas. 

Fatores de risco: 

 

Alimentação por sonda. 

 

Deglutição prejudicada. 

Efeitos secundários 

relacionados ao tratamento (p. 

ex., medicamentos). 

 

Esvaziamento gástrico 

retardado. 

 

Motilidade gastrintestinal 

diminuída. 

 

Presença de traqueostomia. 

 

Reflexos de tosse diminuídos. 

 

Resíduo gástrico aumentado. 

 

Situações que impedem a 

elevação da parte superior do 

corpo. 

 

Sonda gastrintestinal. 

1. Controle de vias aéreas  

2. Aspiração de vias aéreas 

3. Precauções contra 

aspiração  

4. Estimulação à tosse 

5. Alimentação por sonda 

enteral 

6. Dieta por gavagem 

7. Administração de 

medicamentos: enteral 

8. Posicionamento 

9. Identificação de riscos 

10. Cuidados com sondas: 

gastrointestinal 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / motilidade / cuidado corporal  

PSICOSSOCIAIS 

segurança  
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DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES DE RISCO 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de choque – risco de 

fluxo sanguíneo inadequado 

aos tecidos do corpo, capaz 

de levar a disfunção celular, 

com risco à vida. 

 

Hipotensão 

Hipovolemia 

Hipoxemia 

Hipóxia 

Infecção 

Sepse 

Síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica 

 

1. Precaução contra 

sangramento 

2. Redução do sangramento 

3. Controle da hipovolemia 

4. Controle de infecção 

5. Proteção contra infecção 

6. Oxigenoterapia 

7. Monitoração respiratória 

8. Identificação de risco 

9. Prevenção do choque 

10. Supervisão 

11. Monitoração de sinais 

vitais 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / hidratação / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / regulação imunológica 

/ regulação eletrolítica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança  

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de queda - Risco de 

suscetibilidade aumentada 

para quedas que podem 

causar dano físico. 

 

 

Fatores de risco: 

Ambientais: 

Ausência de material 

antiderrapante no box do 

chuveiro.  

Imobilização. 

Ausência de portal em 

escadarias. 

Bebê deixado sem vigilância 

em superfície elevada (p. ex., 

cama, cômoda). 

 

Fisiológicos: 

Anemias. 

Artrite. 

Condições pós-operatórias. 

Déficits proprioceptivos. 

Diarreia. 

1. Controle do ambiente: 

segurança 

2. Prevenção contra quedas 

3. Identificação de riscos 

4. Supervisão: segurança 

5. Manter as grades do 

berço e das camas 

elevadas 

6. Não deixar o paciente 

sozinho 

7. Assistência no 

autocuidado 
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Dificuldades auditivas. 
Dificuldades visuais. 

Doença vascular. 

Equilíbrio prejudicado. 

Hipotensão ortostática. 

Incontinência. 

Mobilidade física prejudicada. 

Mudanças na taxa de açúcar 

após as refeições. 

Problemas nos pés. 

Urgência urinária. 

PSICOBIOLÓGICAS 

exercícios e atividades físicas / mecânica corporal / eliminação / nutrição / integridade física / 

locomoção / ambiente  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer / espaço / aceitação / no tempo e no espaço /atenção 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão Física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Desobstrução ineficaz de 

vias aéreas - incapacidade de 

eliminar secreções ou 

obstruções do trato 

respiratório para manter uma 

via aérea desobstruída. 

Cianose. 

Dispneia. 

Inquietação. 

Quantidade excessiva de muco. 

1. Controle de vias aéreas 

2. Estimulação à tosse 

3. Monitorização 

respiratória 

4. Aspiração de Vias 

Aéreas 

5. Elevar cabeceira 

6. Precauções contra 

aspiração 

7. Oferecer água filtrada 

8. Realizar nebulização 

com soro fisiológico a 

0,9% 

9. Instilar soro fisiológico a 

0,9% nas narinas. 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / ambiente / eliminação 

PSICOSSOCIAIS 

segurança  
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DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Integridade da pele 

prejudicada - Epiderme e/ou 

derme alteradas. 

 

 

Destruição de camadas da pele. 

Invasão de estruturas do corpo. 

Rompimento da superfície da 

pele. 

 

 

1. Precauções circulatórias 

2. Controle do ambiente: 

segurança 

3. Controle hídrico 

4. Monitoração hídrica 

5. Controle de 

medicamentos 

6. Controle nutricional 

7. Prevenção de ulceras de 

pressão 

8. Identificação de riscos 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / integridade física 

PSICOSSOCIAIS 

segurança  

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Dentição prejudicada - 
Distúrbios nos padrões de 

desenvolvimento/erupção 

dentário ou na integridade 

estrutural dos dentes de um 

individuo. 

 

Ausência de dentes 

Caries na coroa 

Carieis na raiz do dente 

Dentes desgastados 

Dentes estragados 

Dor de dente 

Erupção incompleta para a 

idade (dentição primária ou 

definitiva) 

Excesso de tártaro 

Falta de alguns dentes 

Perda prematura de dentição 

primária 

1. Manutenção da saúde 

oral 

2. Restauração da saúde 

oral 

3. Controle da dor 

4. Administração de 

medicamentos: oral 

5. Assistência no 

autocuidado: higiene 

6. Assistência no 

autocuidado: 

alimentação 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / cuidado corporal / integridade física  

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / autoestima / autoimagem 

 

 



183 
 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES DE RISCO 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de disfunção 

neurovascular periférica – 

risco de distúrbio na 

circulação, na sensibilidade 

ou no movimento de uma 

extremidade. 

 

 

Cirurgia ortopédica 

Compressão mecânica (p.ex., 

torniquete, cobertura, atadura, 

curativo ou restrição) 

Fraturas 

Imobilização 

Queimaduras 

Trauma 

 

1. Cuidados com o repouso 

no leito 

2. Cuidados com aparelho 

gessado: manutenção 

3. Cuidados circulatórios: 

insuficiência arterial 

4. Cuidados circulatórios: 

insuficiência venosa 

5. Estimulação cutânea 

6. Monitoração das 

extremidades inferiores 

7. Controle da 

sensibilidade periférica 

8. Posicionamento 

9. Prevenção de ulceras de 

pressão 

10. Identificação de risco 

11. Supervisão 

12. Cuidados com lesões: 

queimaduras 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / hidratação / nutrição / cuidado corporal / integridade física / integridade 

cutaneomucosa / regulação dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / participação 

 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Mucosa oral prejudicada - 

Lesões nos lábios e tecidos 

moles da cavidade oral. 

 

Amígdalas aumentadas. 

Desconforto oral. 

Dificuldades na fala. 

Dificuldades para comer. 

Dificuldades para deglutir. 

Dor oral. 

Edema. 

Estomatite. 

Exsudato semelhante a leite 

coalhado. 

1. Precauções contra 

sangramento 

2. Controle de infecção 

3. Proteção contra infecção 

4. Controle de 

medicamentos 

5. Promoção da saúde oral 

6. Controle da dor 

7. Controle nutricional 

8. Cuidados com lesões 
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Exsudatos purulentos. 
Fissuras. 

Lesões orais. 

Manchas/placas brancas. 

Paladar diminuído. 

Palidez da mucosa. 

Palidez gengival. 

Pápulas. 

Retração gengival. 

Sangramento 

Úlceras orais. 

9. Realizar higiene oral 
10. Auxiliar na higiene oral 

 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / hidratação / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / percepção dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer /aprendizagem 

 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de trauma vascular - 

Risco de dano a veia e tecidos 

ao redor, relacionado à 

presença de cateter e/ou 

soluções infundidas. 

 

Fatores de risco: 

Capacidade prejudicada para 

visualizar o local da inserção. 

Duração do tempo de inserção. 

Fixação inadequada do cateter. 

Largura do cateter. 

Local da inserção. 

Natureza da solução (p. ex., 

concentração, irritante 

químico, temperatura, pH). 

Tipo do cateter. 

Velocidade de infusão. 

1. Pulsão venosa 

2. Terapia endovenosa 

3. Administração de 

medicamentos: 

endovenosa 

 

4. Cuidados com cateter 

central de inserção 

periférica (PICC) 

5. Identificação de riscos 

6. Supervisão da pele 

7. Manutenção de 

dispositivos para acesso 

venoso 

8. Observar permeabilidade 

do acesso venoso 

periférico  

9. Verificar sinais 

flogísticos em acesso 

venoso periférico 

10. Verificar temperatura  

11. Frequência cardíaca e 

respiratória 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / percepção dolorosa / mecânica corporal 
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PSICOSSOCIAIS 

segurança  

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES DE RISCO 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de lesão - 
Risco de lesão, como 

resultado de condições 

ambientais interagindo com 

os recursos adaptativos e 

defensivos do indivíduo. 

 

Externos: 

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 de funcionários, 

fatores cognitivos, afetivos e 

psicomotores) 

Nutricionais (p. ex., vitaminais, 

tipos de alimentos) 

 

Internos: 

Desnutrição disfunção 

bioquímica 

Disfunção imune/autoimune 

Disfunção sensorial 

Físicos (p.ex., pele lesionada, 

mobilidade alterada) 

Idade do desenvolvimento 

(fisiológico, psicossocial) 

 

1. Apoio a proteção contra 

abuso: infantil 

2. Controle de alergias 

3. Precauções contra 

sangramento 

4. Controle de doenças 

transmissíveis 

5. Controle do ambiente: 

segurança 

6. Prevenção contra quedas 

7. Controle de 

imunização/vacinação 

8. Controle de infecção 

9. Precauções no uso de 

artigos de látex 

10. Precauções contra 

hipertermia maligna 

11. Monitoração nutricional 

12. Prevenção de ulceras de 

pressão 

13. Identificação de risco 

14. Aumento da segurança 

15. Precauções contra 

convulsões 

16. Supervisão 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / exercícios e atividades físicas / ambiente / cuidado corporal / regulação imunológica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer  

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Recuperação cirúrgica 

retardada – extensão do 

Dificuldade para movimentar-

se  

1. Terapia com exercício: 

deambulação 
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número de dias de pós 
operatório necessários para 

iniciar e desempenhar 

atividades que mantêm a 

vida, a saúde e o bem-estar. 

 

 

Evidencias de interrupção na 
cicatrização da área cirúrgica 

(p. ex., vermelha, endurecida, 

imobilizada, drenada) 

Perda do apetite com náusea 

Perda do apetite sem náusea 

Relato de dor 

 

2. Controle da energia 
3. Promoção do exercício: 

alongamento 

4. Controle do ambiente: 

conforto 

5. Controle nutricional 

6. Assistência no 

autocuidado 

7. Cuidados com o local de 

incisão 

8. Controle de infecção 

9. Controle hídrico 

10. Controle da dor 

11. Supervisão da pele 

12. Monitoração de sinais 

vitais 

13. Cuidados com lesões 

14. Administração de 

medicamentos 

15. Controle do ambiente 

16. Controle 

hidroeletrolítico 

17. Distração 

18. Massagem 

19. Posicionamento 

20. Controle da eliminação 

urinária 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / hidratação / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / percepção dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer / recreação 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de sangramento - 

Risco de redução no volume 

de sangue capaz de 

comprometer a saúde. 

 

 

Fatores de Risco: 

Conhecimento deficiente. 

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). 

1. Precauções contra 

sangramento 

2. Redução do 

sangramento: nasal 

3. Redução do 

sangramento: ferimento 

4. Controle do ambiente: 

segurança 

5. Prevenção contra quedas 

6. Cuidados com o local de 

incisão 
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História de quedas. 
Trauma. 

7. Identificação de riscos 
8. Supervisão  

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / hidratação / nutrição / integridade cutaneomucosa / regulação vascular 

PSICOSSOCIAIS 

segurança  

 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 5: Processos defensivos 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de resposta alérgica - 

Risco de uma resposta ou 

reação imunológica 

exagerada a substâncias. 

 

Fatores de risco: 

Alimento (p. ex., amendoim, 

frutos do mar, cogumelos). 

Exposição repedida a 

substâncias do ambiente. 

Medicamentos (p. ex., 

penicilinas). 

Picada de insetos. 

Produtos químicos (p. ex., 

alvejantes, cosméticos). 

Substâncias no ambiente (p. 

ex., mofo, pó, pólen). 

 

1. Monitorar riscos 

ambientais 

2. Pesquisar alergias 

alimentares frequentes 

(gema de ovo, camarão, 

lactose, etc.) 

3. Proteção contra ácaros 

4. Controle de medicação 

5. Avaliar sinais de alergia 

6. Pesquisar rush cutâneo 

7. Administrar 

medicamento 

8. Preservar 

permeabilidade de vias 

aéreas  

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / regulação imunológica / cuidado corporal 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 6: Termorregulação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Hipertermia - Temperatura 

corporal elevada acima dos 

parâmetros normais. 

 

Aumento na temperatura 

corporal acima dos parâmetros 

normais. 

Convulsões. 

Crises convulsivas. 

Pele avermelhada. 

Pele quente ao toque. 

1. Controle do ambiente 

2. Controle hídrico 

3. Controle de convulsões 

4. Precauções contra 

convulsões 

5. Controle de infecção 

6. Administração de 
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Taquicardia. 
Taquipneia. 

 

 

medicamentos 
7. Monitoração de sinais 

vitais 

8. Aplicar compressas 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / regulação térmica / ambiente  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer / recreação 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 6: Termorregulação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Hipotermia – temperatura 

corporal abaixo dos 

parâmetros normais. 

 

 

Cianose nos leitos ungueais  

Palidez 

Pele fria 

Preenchimento capilar lento 

Taquicardia 

Temperatura corporal abaixo 

dos parâmetros normais 

Tremor 

 

 

1. Verificar temperatura, 

frequência cardíaca e 

respiratória 

2. Prevenção do choque 

3. Supervisão da pele 

4. Regulação da 

temperatura 

5. Controle do ambiente 

6. Aplicação de calor/frio 

7. Precauções circulatórias 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / regulação térmica / ambiente  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer /recreação 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 6: Termorregulação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de desequilíbrio na 

temperatura corporal - 

Risco de não conseguir 

manter a temperatura corporal 

dentro dos parâmetros 

normais. 

 

Fatores de risco: 

Desidratação. 

Doença que afeta a regulação 

da temperatura. 

Exposição a extremos de 

temperatura ambiental. 

Roupas inadequadas para a 

temperatura ambiental. 

Taxa metabólica alterada. 

Trauma que afeta a regulação 

da temperatura. 

1. Controle do ambiente: 

conforto 

2. Controle hídrico 

3. Monitoração hídrica 

4. Reposição rápida de 

líquidos 

5. Controle de infecção 

6. Proteção contra infecção 

7. Regulação da 

temperatura 

8. Supervisão 
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 9. Cuidados com lesões: 
queimaduras 

10. Identificação de riscos 

11. Controle de 

medicamentos 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / regulação térmica / ambiente 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer /recreação 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 6: Termorregulação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Termorregulação ineficaz – 
flutuação da temperatura 

entre hipotermia e hipertemia. 

 

 

Aumento da temperatura 

corporal acima dos parâmetros 

normais  

Cianose nos leitos ungueais 

Convulsões 

Flutuação da temperatura 

corporal acima e abaixo dos 

parâmetros normais 

Frequência respiratória 

aumentada 

Pele fria ao toque  

Pele quente ao toque 

Redução da temperatura 

corporal abaixo dos parâmetros 

normais 

1. Controle do ambiente 

2. Tratamento da febre 

3. Tratamento da 

hipotermia 

4. Precauções contra 

hipertermia maligna 

5. Controle hídrico 

6. Monitoração hídrica 

7. Administração de 

medicamentos 

8. Monitoração de sinais 

vitais 

9. Tratamento de exposição 

ao calor 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / regulação térmica / ambiente  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer / recreação 

 

 

DOMÍNIO 12: Conforto 

CLASSE 1: Conforto físico 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Dor aguda - Experiência 

sensorial e emocional 

desagradável que surge de 

lesão tissular real ou 

Alterações na pressão 

sanguínea. 

Comportamento de distração 

(p. ex., andar de um lado para 

1. Administração de 

analgésicos 

2. Aromaterapia 

3. Distração 
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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. 

 

outro, procurar outras pessoa 
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, 

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. 

4. Massagem 
5. Redução da ansiedade 

6. Apoio emocional 

7. Controle do ambiente: 

conforto 

 

 

 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / percepção dolorosa  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer /recreação 

 

 

DOMÍNIO 12: Conforto 

CLASSE 1: Conforto físico 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Dor crônica – experiência 

sensorial e emocional 

desagradável que surge de 

lesão tissular real ou 

Alteração da capacidade de 

continuar atividades prévias 

Anorexia 

Comportamento de proteção 

1. Controle da dor 

2. Administração de 

analgésicos 

3. Aromaterapia 



191 
 

potencial ou descrita em 
termos de tal lesão 

(associação Internacional 

para o Estudo da Dor); início 

súbito ou lento, de 

intensidade leve ou intensa, 

constante ou recorrente, sem 

término antecipado ou 

previsível e com uma duração 

de mais de seis meses. 

 

Comportamento observado de 
defesa 

Expressão facial (p.ex., olhos 

sem brilho, aparência abatida, 

movimento fixo ou disperso, 

careta) 

Interação reduzida com as 

pessoas 

Relato verbal de dor 

 

4. Estimulação cutânea 
5. Distração 

6. Controle do ambiente: 

conforto 

7. Aplicação de calor/frio 

8. Massagem 

9. Musicoterapia 

10. Posicionamento 

11. Escutar ativamente 

12. Terapia ocupacional 

13. Redução da ansiedade 

14. Apoio emocional 

15. Presença  

16. Apoio espiritual 

17. Toque 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / percepção dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer /recreação 

 

 

DOMÍNIO 12: Conforto 

CLASSE 1: Conforto físico 

CLASSE 2: Conforto ambiental 

CLASSE 3: Conforto social 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Conforto prejudicado - 

Falta percebida de sensação 

de conforto, alívio e 

transcendência nas dimensões 

física, psicoespiritual, 

ambiental, cultural e social. 

Ansiedade. 

Choro. 

Incapacidade de relaxar. 

Inquietação. 

Irritabilidade. 

Lamentação. 

Medo. 

Padrão de sono perturbado. 

Relato de falta de satisfação 

com a situação. 

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. 

1. Redução da ansiedade 

2. Precauções contra fuga 

3. Controle do ambiente: 

segurança 

4. Monitoração de sinais 

vitais 

5. Terapia de relaxamento 

6. Apoio espiritual 

7. Intermediação cultual 

8. Aromaterapia 

9. Apoio emocional 

10. Promoção do 

envolvimento familiar 

11. Escutar ativamente 
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PSICOBIOLÓGICAS 

sono e repouso / ambiente 

PSICOSSOCIAIS 

aceitação / participação psicoespiritual 

 

 

DOMÍNIO 12: Conforto 

CLASSE 1: Conforto físico 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Náusea – Um fenômeno 

subjetivo de uma sensação 

desagradável, na parte de trás 

da garganta e no estômago, 

que pode ou não resultar em 

vômito. 

 

Aversão à comida 

Relato de náusea 

Sensação de vontade de 

vomitar 

 

 

1. Técnica para acalmar 

2. Administração de 

medicamentos 

3. Controle da dor 

4. Controle do vômito 

5. Monitoração 

hidroeletrolítica 

6. Apoio emocional 

7. Terapia de relaxamento 

8. Monitoração nutricional 

9. Controle hídrico 

10. Monitoração dos sinais 

vitais 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / hidratação / percepção dolorosa / percepção gustativa 

PSICOSSOCIAIS 

lazer /recreação 

 

 

DOMÍNIO 13: Crescimento/desenvolvimento 

CLASSE 1: Crescimento 

CLASSE 2: Desenvolvimento 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Atraso no crescimento e no 

desenvolvimento - Desvios 

em relação aos padrões do 

grupo etário. 

 

 

Afeto embotado. 

Atraso em desempenhar 

habilidades típicas do grupo 

etário. 

Crescimento físico alterado. 

Desatenção. 

Dificuldade em desempenhar 

habilidades típicas do grupo 

etário. 

Incapacidade de desempenhar 

atividades de autocontrole 

1. Promoção de vinculo 

2. Orientação dos pais: 

bebês  

3. Ensino: estimulação do 

bebê de 0 a 4 meses 

4. Controle do ambiente: 

processo para o 

estabelecimento de 

vinculo  

5. Manutenção do processo 

familiar 
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apropriadas à idade. 
Incapacidade de realizar 

atividades de autocuidado 

apropriadas à idade. 

 

6. Sucção não nutritiva  
7. Promoção da 

paternidade/maternidade 

8. Melhora da segurança 

9. Brinquedo terapêutico 

10. Treinamento intestinal 

11. Treinamento do habito 

urinário 

12. Cuidados na 

incontinência urinária: 

enurese 

13. Cuidados na 

incontinência intestinal: 

encoprese 

14. Controle do 

comportamento: 

hiperatividade/desatençã

o  

15. Melhora da autoestima 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / regulação hormonal / regulação do crescimento celular / cuidado corporal  

PSICOSSOCIAIS 

comunicação / aprendizagem / gregária / autoestima / atenção 

 

 

DOMÍNIO 13: Crescimento/desenvolvimento 

CLASSE 2: Desenvolvimento 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de atraso no 

desenvolvimento - Risco de 

atraso de 25% ou mais em 

uma ou mais áreas do 

comportamento social ou 

autorregulador, ou em 

habilidade cognitivas, de 

linguagem e motoras grossas 

ou finas. 

Ambientais: 

Economicamente 

desfavorecido. 

Violência. 

 

Individuais: 

Abuso de substâncias. 

Convulsões. 

Criança adotada. 

Criança em instituição infantil. 

Distúrbios congênitos. 

Distúrbios genéticos. 

Doença crônica. 

Lesão cerebral (p. ex., 

hemorragia no período pós-

natal, síndrome do bebê 

sacudido, abuso, acidente). 

Nutrição inadequada. 

1. Apoio a proteção contra 

abuso: infantil 

2. Controle do 

comportamento: 

hiperatividade/desatençã

o 

3. Cuidados com o 

desenvolvimento  

4. Promoção da 

paternidade/maternidade 

5. Identificação de riscos 

6. Supervisão 

7. Ensino: nutrição infantil 
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Otite média frequente. 
Prejuízo da visão. 

Prematuridade. 

Transtornos do 

comportamento. 

 

Pré-natais: 

Abuso de substâncias. 

Cuidado pré-natal ausente. 

Cuidado pré-natal 

insatisfatório. 

Cuidado pré-natal tardio. 

Distúrbios endócrinos. 

Distúrbios genéticos. 

Economicamente 

desfavorecido. 

Idade materna inferior a 15 

anos. 

Idade materna superior a 35 

anos. 

Infecções. 

Nutrição inadequada. 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / regulação hormonal / regulação do crescimento celular / cuidado corporal   

PSICOSSOCIAIS 

comunicação / aprendizagem / gregária / autoestima / atenção 
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PARTE III 

NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS  

DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM  

PARA CRIANÇAS ACIMA DE 10 ANOS DE IDADE 

 

DOMÍNIO 1: Promoção da saúde 

CLASSE 1: Percepção da saúde 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Atividade de recreação 

deficiente - Estimulação 

(interesse ou engajamento) 

diminuída em atividades 

recreativas ou de laser. 

 

Relata sentir-se entediado (p. 

ex., desejo de que houvesse 

algo para fazer, ler, etc.). 

Os passatempos habituais não 

podem ser realizados no 

hospital. 

 

1. Arte terapia 

2. Bibliotecoterapia 

3. Musicoterapia 

4. Brinquedo terapêutico 

5. Promoção do exercício 

6. Mobilização familiar 

7. Terapia ocupacional 

8. Facilitação da visita 

9. Melhora da socialização 

PSICOBIOLÓGICAS 

Oxigenação / sono e repouso / exercícios e atividades físicas / mecânica corporal / mortalidade / 

cuidado corporal / integridade física / percepção tátil /regulação 

imunológica/ambiente/terapêutico 

 

PSICOSSOCIAIS 

Recreação / lazer / segurança / liberdade / comunicação / autorrealização / autoestima / 

participação / atenção / gregária. 

 

 

 

 

DOMÍNIO 1: Promoção da saúde 

CLASSE 2: Controle da saúde 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Disposição para estado de 

imunização melhorado – 

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. 

Expressa desejo de reforçar a 

condição de imunização 

1. Educação em saúde 

2. Identificação de risco 
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PSICOBIOLÓGICAS 

regulação imunológica / terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / atenção 

 

 

DOMÍNIO 1: Promoção da saúde 

CLASSE 2: Controle da saúde 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Manutenção ineficaz da 

saúde – incapacidade de 

identificar, controlar e/ou 

buscar ajuda para manter a 

saúde. 

 

Incapacidade de assumir a 

responsabilidade de atender a 

pratica básicas de saúde 

 

1. Assistência no 

autocuidado 

2. Controle do peso 

3. Promoção da saúde oral 

4. Controle do ambiente: 

segurança 

5. Controle de 

imunização/vacinação 

6. Melhora da socialização 

7. Apoio espiritual 

PSICOBIOLÓGICAS 

Hidratação / nutrição / eliminação / cuidado corporal / integridade física 

PSICOSSOCIAIS 

Segurança / aprendizagem / autorrealização 

 

 

DOMÍNIO 1: Promoção da saúde 

CLASSE 2: Controle da saúde 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Proteção ineficaz – 

diminuição na capacidade de 

proteger-se de ameaças 

internas ou externas, como 

doenças ou lesões. 

Deficiência na imunidade 

Dispneia  

Fadiga 

Imobilidade 

Prejuízo da cicatrização 

Prurido 

Resposta mal adaptada ao 

estresse 

Tosse 

1. Monitoração nutricional 

2. Assistência no 

autocuidado 

3. Ensino: 

atividade/exercícios 

prescritos 

4. Identificação de riscos 

5. Supervisão da pele 

6. Monitoração respiratória 

7. Regulação da temperatura 

8. Cuidados com lesões 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / hidratação / nutrição / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / integridade 

física / regulação imunológica / percepção olfativa / visual / auditiva / tátil / gustativa / dolorosa 
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/ ambiente / terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / segurança / comunicação / participação / atenção 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 1: Ingestão 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARASTERISTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Disposição para nutrição 

melhorada – um padrão de 

ingestão de nutrientes que é 

suficiente para satisfazer as 

necessidades metabólicas e 

que pode ser reforçado. 

 

Alimentar-se regularmente 

Consome alimentos adequados 

Consome líquidos adequados 

 

1. Monitoração nutricional 

2. Aconselhamento 

nutricional 

3. Controle hídrico 

4. Controle do peso 

5. Orientação aos pais: 

educando os filhos 

6. Assistência para reduzir o 

peso 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição  

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / aceitação / participação / atenção 

 

 

 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 4: Metabolismo 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de glicemia instável - 

risco de variação dos níveis 

de glicose no sangue em 

relação aos parâmetros 

normais. 

 

Fatores de Risco: 

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. 

Falta de controle do diabetes 

(p. ex., plano de ação). 

Ingestão alimentar. 

Monitoração inadequada da 

glicemia. 

Nível de atividade física. 

Nível de desenvolvimento. 

1. Oferecer dieta por via 

oral 

2. Oferecer dieta por 

gavagem 

3. Registrar peso 

4. Oferecer água filtrada 

5. Registrar aceitação da 

dieta 

6. Realizar teste de 

glicemia capilar 

7. Realizar rodízio nos 

sítios de aplicação de 

insulina 

8. Promoção do exercício 

9. Controle de 
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Perda de peso. 
Períodos rápidos de 

crescimento. 

 

medicamentos 
10. Ensinar/orientar para 

atividades/exercícios 

11. Ensinar/orientar para o 

autocuidado 

12. Ensinar/orientar quanto 

à dieta prescrita 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / exercícios e atividades físicas / mecânica corporal 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / recreação / lazer / participação / atenção 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de desiquilíbrio 

eletrolítico - Risco de 

mudança nos níveis de 

eletrólitos séricos capaz de 

comprometer a saúde. 

Diarreia. 

Disfunção endócrina. 

Disfunção renal. 

Efeitos secundários 

relacionados a tratamento (p. 

ex., medicamentos, drenos). 

Volume de líquido deficiente. 

Volume de líquido excessivo. 

Vômito. 

 

1. Controle da diarreia 

2. Controle de distúrbios 

alimentares 

3. Controle hidroeletrolítico 

4. Monitoração hídrica 

5. Reposição rápida de 

líquidos 

6. Controle de 

medicamentos 

7. Controle da náusea 

8. Registrar aceitação da 

dieta 

9. Oferecer TRO 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / eliminação / mortalidade / regulação hidrossalina / regulação eletrolítica 

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / autoestima / atenção 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARASTERISTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Volume de líquidos 

deficiente – Diminuição do 

liquido intravascular, 

intersticial e/ou intracelular. 

Refere-se à desidratação, 

Aumento na concentração 

urinária 

Diminuição do débito urinário 

Diminuição do enchimento 

venoso 

1. Controle hídrico 

2. Monitoração hídrica 

3. Reposição rápida de 

líquidos 

4. Tratamento de exposição 
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perda de água apenas, sem 
mudança no sódio. 

Diminuição do turgor da pele 
Diminuição do volume do 

pulso 

Elevação do hematócrito  

Mucosas secas 

Pele seca 

 

 

ao calor 
5. Controle da hipovolemia 

6. Punção venosa 

7. Precauções contra 

hipertermia maligna 

8. Identificação de risco 

9. Monitoração de sinais 

vitais 

10. Cuidados com lesões: 

queimaduras 

11. Controle do choque: 

hipovolêmico 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / eliminação / integridade cutaneomucosa / regulação térmica / regulação 

hidrossalina / regulação eletrolítica  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / recreação / lazer 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de volume de líquidos 

deficientes - 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. 

Desvios que afetam a absorção 

de líquidos. 

Desvios que afetam a ingestão 

de líquidos. 

Falha nos mecanismos 

reguladores. 

Fatores que influenciam as 

necessidades de líquidos (p. 

ex., estado hipermetabólico). 

Medicamentos (p.ex., 

diuréticos). 

Perda ativa de volume de 

líquidos. 

Perdas excessivas por vias 

normais (p.ex., diarreia). 

1. Controle da diarreia 

2. Controle hidroeletrolítico 

3. Monitoração hídrica 

4. Reposição rápida de 

líquidos 

5. Controle de 

medicamentos 

6. Registrar aceitação da 

dieta 

7. Oferecer água filtrada 

8. Oferecer dieta por via 

oral 

9. Administrar dieta por 

gavagem 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / eliminação / integridade cutaneomucosa / regulação térmica / regulação 

hidrossalina / regulação eletrolítica  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / recreação / lazer 
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DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARASTERISTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Volume de líquidos 

excessivo – retenção 

aumentada de líquidos 

isotônicos. 

Anasarca 

Ansiedade 

Congestão pulmonar 

Derrame pleural 

Edema 

Eletrólitos alterados 

Dispneia 

Oligúria 

Ruídos respiratórios 

adventícios 

1. Controle hídrico 

2. Monitoração hídrica 

3. Identificação de risco 

4. Verificar sinais vitais 

5. Elevar cabeceira 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / eliminação / integridade cutaneomucosa / regulação térmica / regulação 

hidrossalina / regulação eletrolítica  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / recreação / lazer 

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de desequilíbrio do 

volume de líquidos - 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. 

Ascite. 

Cirurgia abdominal. 

Lesão traumática (p. ex., 

fratura de quadril). 

Pancreatite. 

Queimaduras. 

Sepse. 

 

1. Registar peso 

2. Monitoração hídrica 

3. Controle de 

medicamentos 

4. Registar aceitação da 

dieta 

5. Verificar temperatura, 

pulso e pressão arterial 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / eliminação / integridade cutaneomucosa / regulação térmica / regulação 

hidrossalina / regulação eletrolítica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / recreação / lazer 
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DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Hidratação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Nutrição desequilibrada: 

mais do que as necessidades 

corporais - Ingestão de 

nutrientes que excede as 

necessidades metabólicas. 

Comer em resposta a estímulos 

externos (p. ex., hora do dia, 

situação social). 

Estilo de vida sedentário. 

Peso 20% acima do ideal para 

altura e compleição. 

 

1. Monitoração nutricional 

2. Controle de distúrbios 

alimentares 

3. Promoção de exercícios 

4. Aconselhamento 

nutricional 

5. Ensinar/orientar para a 

dieta prescrita 

6. Registrar aceitação da 

dieta 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / mecânica corporal / cuidado corporal  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / participação / aceitação  

 

 

DOMÍNIO 2: Nutrição 

CLASSE 5: Ingestão 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Nutrição desequilibrada: 

menos do que as 

necessidades corporais - 

Ingestão insuficiente de 

nutrientes para às 

necessidades metabólicas. 

 

Cavidade bucal ferida. 

Cólicas abdominais. 

Dor abdominal. 

Falta de comida. 

Falta de informação. 

Falta de interesse na comida. 

Incapacidade percebida de 

ingerir comida. 

Informações incorretas. 

Peso corporal 20%ou mais 

abaixo do ideal. 

Ruídos intestinais hiperativos. 

Saciedade imediatamente após 

ingestão. 

Tônus muscular insatisfatório. 

1. Controle nutricional 

2. Oferecer dieta por via 

oral 

3. Administrar dieta por 

gavagem 

4. Registrar aceitação da 

dieta 

5. Terapia para deglutição 

6. Promoção da saúde oral 

7. Monitoração hídrica 

8. Controle de distúrbios 

alimentares 

9. Aconselhamento 

nutricional 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / motilidade / integridade cutaneomucosa  / regulação do crescimento celular / 

regulação imunológica / regulação eletrolítica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / atenção 
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DOMÍNIO 3: Eliminação e troca 

CLASSE 1: Função urinária 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Retenção urinária - 

esvaziamento vesical 

incompleto. 

 

 

Distensão vesical. 

Disúria.  

Eliminação urinária ausente. 

Eliminação vesical frequente. 

Eliminação vesical pequena. 

Incontinência por 

transbordamento. 

 

1. Controle hídrico 

2. Controle de 

medicamentos 

3. Administração de 

medicamentos 

4. Registrar queixas de dor 

e características 

5. Sondagem vesical 

6. Controle da eliminação 

urinária 

7. Assistência no 

autocuidado: uso do 

vaso sanitário 

PSICOBIOLÓGICAS 

eliminação / regulação hidrossalina / hidratação / regulação eletrolítica / integridade 

cutaneomucosa  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer 

 

 

 

DOMÍNIO 3: Eliminação e Troca 

CLASSE 2: Função Gastrintestinal 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Diarreia - Eliminação de 

fezes soltas e não formadas. 

 

 

Dor abdominal. 

Pelo menos três evacuações 

de fezes líquidas por dia. 

 

1. Assistência no 

autocuidado: uso do vaso 

sanitário 

2. Cuidados na incontinência 

intestinal 

3. Realizar higiene gênito-

anal 

4. Realizar troca de fraldas 

5. Orientar quanto ao 

acompanhante quanto à 

troca de fraldas 

6. Controle da nutrição 

7. Oferecer TRO (terapia de 

reidratação oral) 

8. Controle da dor 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / nutrição / eliminação / motilidade / integridade cutaneomucosa  
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PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / participação / atenção 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 1: Sono/repouso 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Insônia - distúrbio na 

quantidade e na qualidade do 

nosso que prejudica o 

funcionamento normal de 

uma pessoa. 

 

Falta de energia observada. 

Relato de acordar cedo demais. 

Relato de dificuldade para 

adormecer. 

Relato de dificuldade para 

permanecer dormindo. 

Relato de insatisfação com o 

sono (atual). 

Relato de mudanças de humor. 

 

1. Controle do humor 

2. Melhora do sono 

3. Controle de 

medicamentos 

4. Controle do ambiente 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

sono e repouso / exercícios e atividades físicas 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / atenção 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 1: Sono/repouso 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Padrão de sono prejudicado 

-Interrupção da quantidade e 

da qualidade do nosso, 

limitadas pelo tempo, 

decorrentes de fatores 

externos. 

 

Capacidade funcional 

diminuída. 

Insatisfação com o sono. 

Mudança no padrão normal do 

sono. 

Relatos verbais de não se sentir 

bem descansado. 

Relatos de dificuldade para 

dormir. 

Relatos de ficar acordado. 

 

1. Controle do ambiente 

2. Redução da ansiedade 

3. Banho 

4. Massagem 

5. Administração de 

medicamentos 

6. Musicoterapia 

7. Toque 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

sono e repouso / exercícios e atividades físicas 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / atenção 
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DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 2: Atividade/exercício 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Mobilidade física, 

Prejudicada - Limitação no 

movimento físico 

independente e voluntário do 

corpo ou de uma ou mais 

extremidades. 

 

Amplitude limitada de 

movimento. 

Capacidade limitada para 

desempenhar as habilidades 

motoras grossas. 

Dificuldade para virar-se. 

Movimentos lentos. 

Movimentos não coordenados. 

Mudanças na marcha. 

Tempo de resposta diminuído. 

 

 

1. Promoção de exercícios 

2. Treino para 

fortalecimento 

3. Controle de 

medicamentos 

4. Controle da dor 

5. Ensino: 

atividades/exercícios 

prescritos 

6. Promoção da mecânica 

corporal 

7. Controle do ambiente: 

segurança 

8. Terapia com exercício: 

deambulação 

9. Prevenção contra quedas 

10. Assistência no 

autocuidado 

PSICOBIOLÓGICAS 

exercícios e atividades físicas / mecânica corporal / integridade física / locomoção / ambiente 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / liberdade / gregária / recreação / lazer / participação 

 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 2: Atividade/exercício 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES DE RISCO 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de síndrome do 

desuso – risco de 

deterioraçãode sistema do 

corpo como resultado de 

inatividade 

musculoesquelética prescrita 

ou inevitável. 

 

 

Dor intensa 

Imobilização mecânica 

Imobilização prescrita 

 

1. Administração de 

analgésicos 

2. Cuidados com repouso 

no leito 

3. Cuidados com aparelho 

gessado: manutenção 

4. Controle da dor 

5. Posicionamento 

6. Identificação de risco 

7. supervisão 

PSICOBIOLÓGICAS 

exercícios e atividades físicas / mecânica corporal / integridade física / locomoção / ambiente 
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PSICOSSOCIAIS 

segurança / liberdade / gregária / recreação / lazer / participação 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 3: Equilíbrio de energia 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Fadiga - uma sensação 

opressiva e sustentada de 

exaustão e de capacidade 

diminuída para realizar 

trabalho físico e mental no 

nível habitual. 

Aumento das necessidades de 

repouso. 

Aumento das queixas físicas. 

Concentração comprometida. 

Desatento. 

Falta de energia. 

Introspecção. 

Letárgico. 

Necessidade percebida de 

energia adicional para realizar 

tarefas de rotina. 

Relato de cansaço. 

Relato de uma constante falta 

de energia. 

Sonolento. 

Relato de uma opressiva falta 

de energia. 

1. Monitoração de 

eletrólitos 

2. Promoção do exercício: 

treino para 

fortalecimento 

3. Controle nutricional 

4. Controle de 

medicamentos 

5. Redução da ansiedade 

6. Controle de distúrbios 

alimentares 

7. Oferecer dieta por via 

oral 

8. Administrar dieta por 

gavagem 

9. Registrar aceitação da 

dieta 

PSICOBIOLÓGICAS 

exercícios e atividades físicas / sono e repouso 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / gregária / recreação / lazer / participação 

 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Intolerância à atividade – 

energia fisiológica ou 

psicológica insuficiente para 

suportar ou completar as 

atividades diárias requeridas 

ou desejadas. 

 

Desconforto aos esforços 

Dispneia aos esforços 

Relato de fraqueza 

 

1. Oxigenoterapia 

2. Assistência ventilatória 

3. Terapia com exercícios: 

mobilidade articular 

4. Terapia com exercícios: 

controle muscular 

5. Controle de 

medicamentos 

6. Controle da nutrição 

7. Controle da dor 
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8. Monitoração respiratória 
9. Controle do peso 

10. Redução da ansiedade 

11. Musicoterapia 

12. Terapia recreacional 

13. Cuidados durante o 

repouso do cuidador 

14. Assistência no 

autocuidado: 

banho/higiene 

15. Assistência no 

autocuidado: alimentação 

16. Assistência no 

autocuidado: uso do vaso 

sanitário 

17. Ensino: 

atividade/exercícios 

prescritos 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / sono e repouso / exercícios e atividades físicas / cuidado corporal / locomoção 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / gregária / comunicação / recreação / lazer / participação / autoestima / atenção 

 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Padrão respiratório ineficaz 

- inspiração e/ou expiração 

que não proporciona 

ventilação adequada  

Alterações na profundidade 

respiratória. 

 

Batimentos de asa do nariz. 

 

Dispneia. 

 

Uso da musculatura acessória 

para respirar. 

 

 

 

1. Controle de Vias Aéreas 

2. Aspiração de Vias 

Aéreas 

3. Redução da ansiedade 

4. Administração de 

medicamentos 

5. Verificar frequência 

respiratória 

6. Monitorização 

cardiopulmonar 

7. Registrar queixas de dor 

e características 

8. Instilar soro fisiológico 

0,9% nas narinas 

9. Elevar cabeceira 

10. Realizar nebulização 

com soro fisiológico 

0,9% 
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PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / exercícios e atividades físicas / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / 

terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / comunicação / recreação / lazer 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES DE RISCO 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de perfusão 

gastrintestinal ineficaz – 

Risco de redução na 

circulação gastrintestinal que 

pode comprometer a saúde. 

 

Anemia 

Coagulopatia (p.ex., anemia 

falciforme) 

Diabetes melito 

Hemorragia gastrintestinal 

aguda 

Sexo feminino 

Trauma 

 

 

1. Precauções contra 

sangramento 

2. Redução do sangramento 

3. Controle hídrico 

4. Controle de 

medicamentos 

5. Identificação de riscos 

6. Supervisão 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / oxigenação / exercícios e atividades físicas motilidade / integridade cutaneomucosa 

/ percepção dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / liberdade / recreação / lazer / participação 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Perfusão tissular periférica 

ineficaz – redução na 

circulação sanguínea para a 

periferia, capaz de 

comprometer a saúde. 

A cor não volta à perna quando 

esta é baixada 

Cicatrização de ferida 

periférica retardada 

Cor da pela pálida na elevação 

Dor em extremidade 

Edema 

Função motora alterada 

Pulsos diminuídos 

 

1. Controle 

hidroeletrolítico 

2. Controle hídrico 

3. Monitoração hídrica 

4. Reposição rápida de 

líquidos 

5. Regulação 

hemodinâmica 

6. Controle da hipovolemia 

7. Oxigenoterapia 

8. Monitoração das 

extremidades inferiores 

9. Controle do choque 
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10. Monitoração dos sinais 
vitais 

11. Prevenção de ulceras de 

pressão 

12. Supervisão da pele 

PSICOBIOLÓGICAS 

hidratação / oxigenação / exercícios e atividades físicas motilidade / integridade cutaneomucosa 

/ percepção dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / liberdade / recreação / lazer / participação 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 4: Respostas cardiovasculares/pulmonares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA 

& DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Ventilação espontânea 

prejudicada - reserva de 

energia diminuída, 

resultando em uma 

incapacidade do indivíduo de 

manter respiração adequada 

para sustentação da vida 

Dispneia. 

Inquietação aumentada. 

SaO2 diminuída. 

Uso aumentado da 

musculatura acessória. 

 

 

1. Aspiração de Vias Aéreas 

2. Controle de Vias Aéreas 

3. Monitorização respiratória 

4. Assistência ventilatória 

5. Oxigenoterapia 

6. Instalar oximetria digital 

7. Elevar cabeceira 

 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / exercícios e atividades físicas / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / 

terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / comunicação / recreação / lazer  

 

 

 

DOMÍNIO 4: Atividade/repouso 

CLASSE 5: Autocuidado 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Autonegligência – Conjunto 

de comportamentos 

culturalmente estruturados 

que envolvem uma ou mais 

atividades de autocuidados, 

em que há falha em manter 

um padrão de saúde e bem 

Falta de adesão a atividades de 

saúde 

Higiene ambiental inadequada 

Higiene pessoal inadequada 

 

1. Manutenção da saúde 

oral 

2. Assistência no 

autocuidado: 

banho/higiene 

3. Cuidados com o períneo 

4. Supervisão da pele 
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estar socialmente aceito 
(Gibbons, Lauder e Ludwick, 

2006). 

5. Controle intestinal 
 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / integridade física 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / autorrealização 

 

 

DOMÍNIO 5: Percepção/cognição 

CLASSE 4: cognição 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de confusão aguda - 

Risco de distúrbios 

reversíveis de consciência, 

atenção, cognição e 

percepção que correm durante 

um breve período de tempo. 

 

Fatores de risco: 

Abusos de drogas. 

Anormalidades metabólicas: 

- desequilíbrios eletrolíticos. 

- Desidratação. 

- Desnutrição 

- Ureia e creatinina 

aumentadas. 

Cognição prejudicada. 

Flutuação no ciclo sono-vigília. 

 

Medicamentos/drogas: 

- Anestesia 

- Anticolinérgicos 

- Difenidramina 

- Drogas psicoativas 

- Medicamentos múltiplos 

- Opioides 

Mobilidade reduzida. 

Privação sensorial. 

Retenção urinária. 

1. Promoção do exercício 

2. Controle acidobásico 

3. Controle 

hidroeletrolítico 

4. Controle hídrico 

5. Melhora do sono 

6. Tratamento do uso de 

substâncias 

7. Monitorar nível de 

consciência 

8. Observar abalos e 

convulsão 

9. Registrar alterações do 

sensório 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

sono e repouso / exercícios e atividades físicas / hidratação / nutrição 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / comunicação / recreação / aprendizagem / atenção 
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DOMÍNIO 5: Percepção/cognição 

CLASSE 4: cognição 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARATERISTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Confusão aguda – inicio 

abrupto de distúrbios 

reversíveis de consciência, 

atenção, cognição e 

percepção que ocorrem 

durante um breve período de 

tempo. 

Agitação aumentada 

Flutuação na atividade 

psicomotora 

Flutuação na cognição 

Flutuação no nível de 

consciência 

Inquietação aumentada 

 

1. Controle do ambiente: 

segurança 

2. Prevenção contra quedas 

3. Controle de alucinações 

4. Controle de 

medicamentos 

5. Redução da ansiedade 

6. Técnica para acalmar 

PSICOBIOLÓGICAS 

sono e repouso / exercícios e atividades físicas / hidratação / nutrição 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / comunicação / recreação / aprendizagem / atenção 

 

 

DOMÍNIO 6: Autopercepção 

CLASSE 1: Autoconceito 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de solidão - Risco de 

vivenciar desconforto 

associado a um desejo ou 

necessidade de mais contato 

com outro. 

Fatores de risco: 

 

Falta de energia emocional. 

 

Isolamento físico. 

 

Isolamento social 

 

Privação afetiva 

1. Manutenção do processo 

familiar 

2. Apoio familiar 

3. Facilitação da visita 

4. Identificação de risco 

5. Apoio emocional 

6. Promoção do vinculo 

7. Terapia ocupacional 

8. Melhora da socialização 

9. Promoção da 

paternidade/maternidade 

PSICOBIOLÓGICAS 

comunicação / gregária / recreação / lazer / autorrealização / participação 

 

 

DOMÍNIO 6: Autopercepção 

CLASSE 2: Autoestima 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES DE RISCO 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de baixa autoestima 

situacional - Risco de 

Alterações do desenvolvimento 

Distúrbio na imagem corporal 

1. Melhora da imagem 

corporal 
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desenvolver uma percepção 
negativa sobre o seu próprio 

valor em resposta a uma 

situação atual.  

Doença física 
Falta de reconhecimento 

Historia de abandono 

Historia de abuso 

Rejeições 

 

2. Cuidados na incontinência 
intestinal: encoprese 

3. Melhora do enfrentamento 

4. Melhora do 

desenvolvimento: infantil 

5. Redução do estresse por 

mudança 

6. Identificação de risco 

7. Melhora da 

Autopercepção 

8. Supervisão 

9. Cuidados na incontinência 

urinária: enurese 

PSICOBIOLÓGICAS 

segurança / amor / comunicação / autoestima / autoimagem 

 

 

DOMÍNIO 7: Papeis e relacionamentos 

CLASSE 1: Papéis do cuidador 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Tensão do papel de 

cuidador – Dificuldade para 

desempenhar o papel de 

cuidador da família ou de 

outros significantes. 

Atividades de cuidado: 

Dificuldade para realizar as 

atividades necessárias  

Preocupação com a rotina de 

cuidados 

Estado de saúde do cuidador 

Emocional: 

Enfrentamento ineficaz 

Estresse 

Frustação 

Privação de sono 

Física: 

Cefaleia 

Fadiga 

Hipertensão 

Afastamento da vida social 

Mudança nas atividades de 

lazer 

Relacionamento entre o 

cuidador e o receptor de 

cuidados 

Relato de dificuldade em 

assistir o receptor de cuidados 

passar pela doença 

Processos familiares: 

Conflito familiar 

Relato de preocupação com 

1. Assistência no controle 

da raiva 

2. Redução da ansiedade 

3. Apoio emocional 

4. Gerenciamento de caso 

5. Promoção do 

envolvimento familiar 

6. Apoio a proteção contra 

abuso: infantil 

7. Escutar ativamente 

8. Mediação de conflitos 

9. Controle do ambiente 

10. Promoção do 

envolvimento familiar 

11. Melhora do 

enfrentamento 

12. Melhora do 

desenvolvimento: 

infantil 

13. Promoção da capacidade 

de resiliência 
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relação aos membros da 
família 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / participação / aprendizagem / aceitação 

 

 

DOMÍNIO 7: Papéis e Relacionamentos 

CLASSE 2: Relações familiares 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de vínculo 

prejudicado - 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. 

 

Fatores de risco: 

Abuso de substância. 

Ansiedade associada ao papel 

de pai/mãe. 

Barreiras físicas. 

Conflito do pai/mãe devido à 

organização comportamental 

alterada. 

Falta de privacidade. 

Incapacidade dos pais de 

satisfazer às necessidades 

pessoais. 

Separação dos pais. 

1. Identificação de risco 

2. Controle do ambiente: 

processo para 

estabelecimento de 

vinculo 

3. Promoção da 

paternidade/maternidade 

4. Redução da ansiedade 

5. Promoção de vinculo 

 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / participação / aprendizagem / aceitação 

 

 

DOMÍNIO 7: Papéis e Relacionamentos 

CLASSE 3: Desempenho de papéis 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS  

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Conflito no papel de 

pai/mãe – pai/mãe 

experimenta confusão no 

desempenho de seu papel e 

conflito em resposta a uma 

crise. 

 

Ansiedade 

Distúrbio demonstrado nas 

rotinas de cuidado 

Medo 

Relato de sentimento(s) de 

inadequação para atender às 

necessidades do filho (p.ex., 

físicas, emocionais) 

Relato de sentimento de culpa 

Relato de sentimento de 

1. Redução da ansiedade 

2. Apoio ao cuidador 

3. Promoção do 

envolvimento familiar 

4. Ensino: 

procedimento/tratamento 

5. Ensino: 

atividade/exercícios 

prescritos 

6. Melhora do 
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frustação 
 

enfrentamento 
7. Apoio emocional 

8. Promoção do 

envolvimento familiar 

9. Promoção da 

paternidade/maternidade 

10. Identificação de risco 

11. Ensino: nutrição infantil 

12. Apoio a proteção contra 

abuso: infantil 

13. Intervenção a crise 

14. Promoção do vínculo 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / participação / atenção 

 

 

DOMÍNIO 9: Enfrentamento/tolerância ao estresse 

CLASSE 2: Respostas de enfrentamento 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Ansiedade - Vago e 

incômodo do sentimento de 

desconforto ou temor, 

acompanhado por resposta 

autonômica (a fonte é 

frequentemente não 

específica ou desconhecida 

para o individuo); 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. 

 

Afetivas: 

Apreensivo. 

Angustiado. 

Desesperado. 

Irritabilidade. 

Medo. 

Nervoso. 

 

Cognitivas: 

Atenção prejudicada. 

Campo de percepção 

diminuído. 

Capacidade diminuída para 

aprender. 

Preocupação. 

 

 

Comportamentais: 

Inquietação. 

Insônia 

Nervosismo. 

Observação atenta. 

Pouco contato visual. 

 

Fisiológicos: 

1. Escutar ativamente 

2. Distração 

3. Administração de 

medicamentos 

4. Musicoterapia 

5. Terapia de relaxamento 

6. Monitoração de sinais 

vitais 

7. Escutar ativamente 

8. Melhora do 

enfrentamento 

9. Intervenção na crise 

10. Orientação antecipada 
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Tensão facial. 
Voz trêmula. 

 

Parassimpáticas: 

Diarreia. 

Distúrbio do sono. 

Dor abdominal. 

Náusea. 

 

Simpáticas: 

Anorexia. 

Diarreia. 

Dificuldades respiratórias. 

Rubor facial. 

PSICOBIOLÓGICAS 

sono e repouso / hidratação / nutrição / regulação eletrolítica / oxigenação 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / recreação / gregária / lazer / atenção 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 1: Infecção 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de infecção - Risco de 

ser invadido por organismos 

patogênicos. 

 

Fatores de risco: 

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). 

- Tecido traumatizado (p. ex., 

trauma, destruição de tecido). 

 

Defesas secundárias 

inadequadas 

- Diminuição de hemoglobina 

- Leucopenia 

- Resposta inflamatória 

suprimida 

Desnutrição. 

Doença crônica 

1. Controle de doenças 

transmissíveis 

2. Estimulação à tosse 

3. Cuidados com o local de 

incisão 

4. Controle de infecção 

5. Proteção contra infecção 

6. Controle de 

medicamentos 

7. Terapia nutricional 

8. Promoção da saúde oral 

9. Cuidados com o períneo  

10. Identificação de riscos 

11. Supervisão da pele 

12. Cuidados com lesões 

13. Verificar temperatura, 

pulso e respiração 

14. Realizar higiene oral 

15. Auxiliar na higiene oral 

16. Realizar higiene corporal 

17. Auxiliar na higiene 

corporal 

18. Verificar sinais 
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- Diabetes 
- Obesidade 

Vacinação inadequada. 

flogísticos em acesso 
venoso periférico 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / oxigenação hidratação / nutrição / integridade cutaneomucosa / regulação 

térmica / regulação eletrolítica / regulação imunológica / terapêutica / ambiente 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / aceitação / participação 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 1: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de aspiração - risco de 

entrada de secreções 

gastrintestinais, secreções 

orofaríngeas, sólidos ou 

fluidos nas vias 

traqueobrônquicas. 

Fatores de risco: 

 

Alimentação por sonda. 

 

Deglutição prejudicada. 

Efeitos secundários 

relacionados ao tratamento (p. 

ex., medicamentos). 

 

Esvaziamento gástrico 

retardado. 

 

Motilidade gastrintestinal 

diminuída. 

 

Presença de traqueostomia. 

 

Reflexos de tosse diminuídos. 

 

Resíduo gástrico aumentado. 

 

Situações que impedem a 

elevação da parte superior do 

corpo. 

 

Sonda gastrintestinal. 

1. Controle de vias aéreas  

2. Aspiração de vias aéreas 

3. Precauções contra 

aspiração  

4. Estimulação à tosse 

5. Alimentação por sonda 

enteral 

6. Dieta por gavagem 

7. Administração de 

medicamentos: enteral 

8. Posicionamento 

9. Identificação de riscos 

10. Cuidados com sondas: 

gastrointestinal 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / motilidade / cuidado corporal  

PSICOSSOCIAIS 

segurança  
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DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES DE RISCO 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de choque – risco de 

fluxo sanguíneo inadequado 

aos tecidos do corpo, capaz 

de levar a disfunção celular, 

com risco à vida. 

 

Hipotensão 

Hipovolemia 

Hipoxemia 

Hipóxia 

Infecção 

Sepse 

Síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica 

 

1. Precaução contra 

sangramento 

2. Redução do sangramento 

3. Controle da hipovolemia 

4. Controle de infecção 

5. Proteção contra infecção 

6. Oxigenoterapia 

7. Monitoração respiratória 

8. Identificação de risco 

9. Prevenção do choque 

10. Supervisão 

11. Monitoração de sinais 

vitais 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / hidratação / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / regulação imunológica 

/ regulação eletrolítica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança  

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de queda - Risco de 

suscetibilidade aumentada 

para quedas que podem 

causar dano físico. 

 

 

Fatores de risco: 

Ambientais: 

Ausência de material 

antiderrapante no box do 

chuveiro.  

Imobilização. 

Ausência de portal em 

escadarias. 

Bebê deixado sem vigilância 

em superfície elevada (p. ex., 

cama, cômoda). 

 

Fisiológicos: 

Anemias. 

Artrite. 

Condições pós-operatórias. 

Déficits proprioceptivos. 

Diarreia. 

1. Controle do ambiente: 

segurança 

 

2. Prevenção contra quedas 

3. Identificação de riscos 

4. Supervisão: segurança 

5. Manter as grades do 

berço e das camas 

elevadas 

6. Não deixar o paciente 

sozinho 

7. Assistência no 

autocuidado 
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Dificuldades auditivas. 
Dificuldades visuais. 

Doença vascular. 

Equilíbrio prejudicado. 

Hipotensão ortostática. 

Incontinência. 

Mobilidade física prejudicada. 

Mudanças na taxa de açúcar 

após as refeições. 

Problemas nos pés. 

Urgência urinária. 

PSICOBIOLÓGICAS 

exercícios e atividades físicas / mecânica corporal / eliminação / nutrição / integridade física / 

locomoção / ambiente  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer / espaço / aceitação / no tempo e no espaço /atenção 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão Física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Desobstrução ineficaz de 

vias aéreas - incapacidade de 

eliminar secreções ou 

obstruções do trato 

respiratório para manter uma 

via aérea desobstruída. 

Cianose. 

Dispneia. 

Inquietação. 

Quantidade excessiva de muco. 

1. Controle de vias aéreas 

2. Estimulação à tosse 

3. Monitorização 

respiratória 

4. Aspiração de Vias 

Aéreas 

5. Elevar cabeceira 

6. Precauções contra 

aspiração 

7. Oferecer água filtrada 

8. Realizar nebulização 

com soro fisiológico a 

0,9% 

9. Instilar soro fisiológico a 

0,9% nas narinas. 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / ambiente / eliminação 

PSICOSSOCIAIS 

segurança  
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DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Integridade da pele 

prejudicada - Epiderme e/ou 

derme alteradas. 

 

 

Destruição de camadas da pele. 

Invasão de estruturas do corpo. 

Rompimento da superfície da 

pele. 

 

 

1. Precauções circulatórias 

2. Controle do ambiente: 

segurança 

3. Controle hídrico 

4. Monitoração hídrica 

5. Controle de 

medicamentos 

6. Controle nutricional 

7. Prevenção de ulceras de 

pressão 

8. Identificação de riscos 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / integridade física 

PSICOSSOCIAIS 

segurança  

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Integridade tissular 

prejudicada - 
Dano a membranas mucosas, 

córnea, pele ou tecidos 

subcutâneos. 

 

Tecido destruído. 

Tecido lesado (p. ex., córnea, 

mucosas, pele ou tecido 

subcutâneo). 

 

 

1. Controle da pressão 

2. Cuidados com lesões 

3. Precauções circulatórias 

4. Proteção contra infecção 

5. Monitoração das 

extremidades inferiores 

6. Controle de 

medicamentos 

7. Manutenção da saúde 

oral 

8. Cuidados com o períneo  

9. Posicionamento  

10. Prevenção de ulcera de 

pressão 

11. Supervisão da pele 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / integridade cutaneomucosa  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer /atenção 
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DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Dentição prejudicada - 
Distúrbios nos padrões de 

desenvolvimento/erupção 

dentário ou na integridade 

estrutural dos dentes de um 

individuo. 

 

Ausência de dentes 

Caries na coroa 

Carieis na raiz do dente 

Dentes desgastados 

Dentes estragados 

Dor de dente 

Erupção incompleta para a 

idade (dentição primária ou 

definitiva) 

Excesso de tártaro 

Falta de alguns dentes 

Perda prematura de dentição 

primária 

1. Manutenção da saúde 

oral 

2. Restauração da saúde 

oral 

3. Controle da dor 

4. Administração de 

medicamentos: oral 

5. Assistência no 

autocuidado: higiene 

6. Assistência no 

autocuidado: 

alimentação 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / cuidado corporal / integridade física  

PSICOSSOCIAIS 

aprendizagem / autoestima / autoimagem 

 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão fisica 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES DE RISCO 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de disfunção 

neurovascular periférica – 

risco de distúrbio na 

circulação, na sensibilidade 

ou no movimento de uma 

extremidade. 

 

 

Cirurgia ortopédica 

Compressão mecânica (p.ex., 

torniquete, cobertura, atadura, 

curativo ou restrição) 

Fraturas 

Imobilização 

Queimaduras 

Trauma 

 

1. Cuidados com o repouso 

no leito 

2. Cuidados com aparelho 

gessado: manutenção 

3. Cuidados circulatórios: 

insuficiência arterial 

4. Cuidados circulatórios: 

insuficiência venosa 

5. Estimulação cutânea 

6. Monitoração das 

extremidades inferiores 

7. Controle da 

sensibilidade periférica 

8. Posicionamento 

9. Prevenção de ulceras de 

pressão 

10. Identificação de risco 

11. Supervisão 
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12. Cuidados com lesões: 
queimaduras 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / hidratação / nutrição / cuidado corporal / integridade física / integridade 

cutaneomucosa / regulação dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem / participação 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Mucosa oral prejudicada - 

Lesões nos lábios e tecidos 

moles da cavidade oral. 

 

Amígdalas aumentadas. 

Desconforto oral. 

Dificuldades na fala. 

Dificuldades para comer. 

Dificuldades para deglutir. 

Dor oral. 

Edema. 

Estomatite. 

Exsudato semelhante a leite 

coalhado. 

Exsudatos purulentos. 

Fissuras. 

Lesões orais. 

Manchas/placas brancas. 

Paladar diminuído. 

Palidez da mucosa. 

Palidez gengival. 

Pápulas. 

Retração gengival. 

Sangramento 

Úlceras orais. 

1. Precauções contra 

sangramento 

2. Controle de infecção 

3. Proteção contra infecção 

4. Controle de 

medicamentos 

5. Promoção da saúde oral 

6. Controle da dor 

7. Controle nutricional 

8. Cuidados com lesões 

9. Realizar higiene oral 

10. Auxiliar na higiene oral 

 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / hidratação / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / percepção dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer /aprendizagem 
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DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de trauma vascular - 

Risco de dano a veia e tecidos 

ao redor, relacionado à 

presença de cateter e/ou 

soluções infundidas. 

 

Fatores de risco: 

Capacidade prejudicada para 

visualizar o local da inserção. 

Duração do tempo de inserção. 

Fixação inadequada do cateter. 

Largura do cateter. 

Local da inserção. 

Natureza da solução (p. ex., 

concentração, irritante 

químico, temperatura, pH). 

Tipo do cateter. 

Velocidade de infusão. 

1. Pulsão venosa 

2. Terapia endovenosa 

3. Administração de 

medicamentos: 

endovenosa 

 

4. Cuidados com cateter 

central de inserção 

periférica (PICC) 

5. Identificação de riscos 

6. Supervisão da pele 

7. Manutenção de 

dispositivos para acesso 

venoso 

8. Observar permeabilidade 

do acesso venoso 

periférico  

9. Verificar sinais 

flogísticos em acesso 

venoso periférico 

10. Verificar temperatura  

11. Frequência cardíaca e 

respiratória 

 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / percepção dolorosa / mecânica corporal 

PSICOSSOCIAIS 

segurança  

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES DE RISCO 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de lesão - 
Risco de lesão, como 

resultado de condições 

ambientais interagindo com 

os recursos adaptativos e 

defensivos do indivíduo. 

 

Externos: 

Biológicos (p.ex., nível de 

imunização da comunidade 

microrganismos) 

Físicos (p.ex., projeto, 

estrutura e organização da 

comunidade, do edifício e/ou 

1. Apoio a proteção contra 

abuso: infantil 

2. Controle de alergias 

3. Precauções contra 

sangramento 

4. Controle de doenças 

transmissíveis 
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equipamento) 
Humanos (p.ex., agentes 

nosocomiais, padrões de 

contratação de funcionários, 

fatores cognitivos, afetivos e 

psicomotores) 

Nutricionais (p. ex., vitaminais, 

tipos de alimentos) 

 

Internos: 

Desnutrição disfunção 

bioquímica 

Disfunção imune/autoimune 

Disfunção sensorial 

Físicos (p.ex., pele lesionada, 

mobilidade alterada) 

Idade do desenvolvimento 

(fisiológico, psicossocial) 

 

5. Controle do ambiente: 
segurança 

6. Prevenção contra quedas 

7. Controle de 

imunização/vacinação 

8. Controle de infecção 

9. Precauções no uso de 

artigos de látex 

10. Precauções contra 

hipertermia maligna 

11. Monitoração nutricional 

12. Prevenção de ulceras de 

pressão 

13. Identificação de risco 

14. Aumento da segurança 

15. Precauções contra 

convulsões 

16. Supervisão 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / exercícios e atividades físicas / ambiente / cuidado corporal / regulação imunológica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer  

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Recuperação cirúrgica 

retardada – extensão do 

número de dias de pós 

operatório necessários para 

iniciar e desempenhar 

atividades que mantêm a 

vida, a saúde e o bem-estar. 

 

 

Dificuldade para movimentar-

se  

Evidencias de interrupção na 

cicatrização da área cirúrgica 

(p. ex., vermelha, endurecida, 

imobilizada, drenada) 

Perda do apetite com náusea 

Perda do apetite sem náusea 

Relato de dor 

 

1. Terapia com exercício: 

deambulação 

2. Controle da energia 

3. Promoção do exercício: 

alongamento 

4. Controle do ambiente: 

conforto 

5. Controle nutricional 

6. Assistência no 

autocuidado 

7. Cuidados com o local de 

incisão 

8. Controle de infecção 

9. Controle hídrico 

10. Controle da dor 

11. Supervisão da pele 

12. Monitoração de sinais 

vitais 

13. Cuidados com lesões 
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14. Administração de 
medicamentos 

15. Controle do ambiente 

16. Controle 

hidroeletrolítico 

17. Distração 

18. Massagem 

19. Posicionamento 

20. Controle da eliminação 

urinária 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / hidratação / cuidado corporal / integridade cutaneomucosa / percepção dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer / recreação 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 2: Lesão física 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de sangramento - 

Risco de redução no volume 

de sangue capaz de 

comprometer a saúde. 

 

 

Fatores de Risco: 

Conhecimento deficiente. 

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). 

História de quedas. 

Trauma. 

1. Precauções contra 

sangramento 

2. Redução do 

sangramento: nasal 

3. Redução do 

sangramento: ferimento 

4. Controle do ambiente: 

segurança 

5. Prevenção contra quedas 

6. Cuidados com o local de 

incisão 

7. Identificação de riscos 

8. Supervisão  

 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / hidratação / nutrição / integridade cutaneomucosa / regulação vascular 

PSICOSSOCIAIS 

segurança  
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DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 5: Processos defensivos 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de resposta alérgica - 

Risco de uma resposta ou 

reação imunológica 

exagerada a substâncias. 

 

Fatores de risco: 

Alimento (p. ex., amendoim, 

frutos do mar, cogumelos). 

Exposição repedida a 

substâncias do ambiente. 

Medicamentos (p. ex., 

penicilinas). 

Picada de insetos. 

Produtos químicos (p. ex., 

alvejantes, cosméticos). 

Substâncias no ambiente (p. 

ex., mofo, pó, pólen). 

 

1. Monitorar riscos 

ambientais 

2. Pesquisar alergias 

alimentares frequentes 

(gema de ovo, camarão, 

lactose, etc.) 

3. Proteção contra ácaros 

4. Controle de medicação 

5. Avaliar sinais de alergia 

6. Pesquisar rush cutâneo 

7. Administrar 

medicamento 

8. Preservar 

permeabilidade de vias 

aéreas  

 

PSICOBIOLÓGICAS 

oxigenação / regulação imunológica / cuidado corporal 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / aprendizagem 

 

 

DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 6: Termorregulação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Hipertermia - Temperatura 

corporal elevada acima dos 

parâmetros normais. 

 

Aumento na temperatura 

corporal acima dos parâmetros 

normais. 

Convulsões. 

Crises convulsivas. 

Pele avermelhada. 

Pele quente ao toque. 

Taquicardia. 

Taquipneia. 

 

 

1. Controle do ambiente 

2. Controle hídrico 

3. Controle de convulsões 

4. Precauções contra 

convulsões 

5. Controle de infecção 

6. Administração de 

medicamentos 

7. Monitoração de sinais 

vitais 

8. Aplicar compressas 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / regulação térmica / ambiente  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer / recreação 
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DOMÍNIO 11: Segurança/proteção 

CLASSE 6: Termorregulação 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de desequilíbrio na 

temperatura corporal - 

Risco de não conseguir 

manter a temperatura corporal 

dentro dos parâmetros 

normais. 

 

Fatores de risco: 

Desidratação. 

Doença que afeta a regulação 

da temperatura. 

Exposição a extremos de 

temperatura ambiental. 

Roupas inadequadas para a 

temperatura ambiental. 

Taxa metabólica alterada. 

Trauma que afeta a regulação 

da temperatura. 

 

1. Controle do ambiente: 

conforto 

2. Controle hídrico 

3. Monitoração hídrica 

4. Reposição rápida de 

líquidos 

5. Controle de infecção 

6. Proteção contra infecção 

7. Regulação da 

temperatura 

8. Supervisão 

9. Cuidados com lesões: 

queimaduras 

10. Identificação de riscos 

11. Controle de 

medicamentos 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / regulação térmica / ambiente 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer /recreação 

 

 

DOMÍNIO 12: Conforto 

CLASSE 1: Conforto físico 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Dor aguda - 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. 

 

Alterações na pressão 

sanguínea. 

Comportamento de distração 

(p. ex., andar de um lado para 

outro, procurar outras pessoa 

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. 

1. Administração de 

analgésicos 

2. Aromaterapia 

3. Distração 

4. Massagem 

5. Redução da ansiedade 

6. Apoio emocional 

7. Controle do ambiente: 

conforto 
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Expressão facial (p. ex., olhos 
sem brilho, aparência abatida, 

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. 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / percepção dolorosa  

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer /recreação 

 

 

DOMÍNIO 12: Conforto 

CLASSE 1: Conforto físico 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Dor crônica – 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 ou intensa, 

constante ou recorrente, sem 

término antecipado ou 

previsível e com uma duração 

de mais de seis meses. 

 

Alteração da capacidade de 

continuar atividades prévias 

Anorexia 

Comportamento de proteção 

Comportamento observado de 

defesa 

Expressão facial (p.ex., olhos 

sem brilho, aparência abatida, 

movimento fixo ou disperso, 

careta) 

Interação reduzida com as 

pessoas 

Relato verbal de dor 

 

1. Controle da dor 

2. Administração de 

analgésicos 

3. Aromaterapia 

4. Estimulação cutânea 

5. Distração 

6. Controle do ambiente: 

conforto 

7. Aplicação de calor/frio 

8. Massagem 

9. Musicoterapia 

10. Posicionamento 

11. Escutar ativamente 

12. Terapia ocupacional 

13. Redução da ansiedade 

14. Apoio emocional 

15. Presença  
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16. Apoio espiritual 
17. Toque 

PSICOBIOLÓGICAS 

cuidado corporal / percepção dolorosa 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / lazer /recreação 

 

 

DOMÍNIO 12: Conforto 

CLASSE 1: Conforto físico 

CLASSE 2: Conforto ambiental 

CLASSE 3: Conforto social 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Conforto prejudicado - 

Falta percebida de sensação 

de conforto, alívio e 

transcendência nas dimensões 

física, psicoespiritual, 

ambiental, cultural e social. 

Ansiedade. 

Choro. 

Incapacidade de relaxar. 

Inquietação. 

Irritabilidade. 

Lamentação. 

Medo. 

Padrão de sono perturbado. 

Relato de falta de satisfação 

com a situação. 

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. 

 

1. Redução da ansiedade 

2. Precauções contra fuga 

3. Controle do ambiente: 

segurança 

4. Monitoração de sinais 

vitais 

5. Terapia de relaxamento 

6. Apoio espiritual 

7. Intermediação cultual 

8. Aromaterapia 

9. Apoio emocional 

10. Promoção do 

envolvimento familiar 

11. Escutar ativamente 

 

 

 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

sono e repouso / ambiente 

PSICOSSOCIAIS 

aceitação / participação psicoespiritual 
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DOMÍNIO 12: Conforto 

CLASSE 1: Conforto físico 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Náusea – Um fenômeno 

subjetivo de uma sensação 

desagradável, na parte de trás 

da garganta e no estômago, 

que pode ou não resultar em 

vômito. 

 

Aversão à comida 

Relato de náusea 

Sensação de vontade de 

vomitar 

 

 

1. Técnica para acalmar 

2. Administração de 

medicamentos 

3. Controle da dor 

4. Controle do vômito 

5. Monitoração 

hidroeletrolítica 

6. Apoio emocional 

7. Terapia de relaxamento 

8. Monitoração nutricional 

9. Controle hídrico 

10. Monitoração dos sinais 

vitais 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / hidratação / percepção dolorosa / percepção gustativa 

PSICOSSOCIAIS 

lazer /recreação 

 

 

DOMÍNIO 12: Conforto 

CLASSE 3: Conforto social 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Isolamento social – solidão 

experimentada pelo individuo 

e percebida como imposta por 

outros e como um estado 

negativo ou ameaçador. 

 

Objetivas: 

Ações repetitivas 

Afeto embotado 

Afeto triste 

Ausência de pessoas 

significativas 

Doença 

Não comunicativo 

Retraído 

Sem contato visual 

 

Subjetivas: 

Interesse inapropriado para 

idade/estagio de 

desenvolvimento 

Relato de sentimento de 

rejeição  

Relato de sentimento de 

solidão imposta por outros 

1. Promoção da integridade 

familiar 

2. Promoção do vinculo 

3. Modificação do 

comportamento: 

habilidades sociais 

4. Manutenção do processo 

familiar 

5. Terapia ocupacional 

6. Escutar ativamente 

7. Melhora do 

desenvolvimento: 

infantil 

8. Terapia familiar 

9. Melhora da 

comunicação: déficit 

auditivo 

10. Melhora da 

comunicação: déficit da 
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fala 
11. Melhora do 

desenvolvimento: 

adolescente 

12. Melhora da auto 

percepção 

13. Melhora da autoestima 

14. Brinquedo terapêutico 

15. Musicoterapia 

16. Promoção da 

paternidade/maternidade 

17. Terapia recreacional 

18. Facilitação da visita 

19. Apoio espiritual 

PSICOBIOLÓGICAS 

ambiente / terapêutica 

PSICOSSOCIAIS 

segurança / comunicação / gregária / recreação / lazer / autoestima 

 

 

DOMÍNIO 13: Crescimento/desenvolvimento 

CLASSE 1: Crescimento 

CLASSE 2: Desenvolvimento 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINIDORAS 

INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Atraso no crescimento e no 

desenvolvimento - Desvios 

em relação aos padrões do 

grupo etário. 

 

 

Afeto embotado. 

Atraso em desempenhar 

habilidades típicas do grupo 

etário. 

Crescimento físico alterado. 

Desatenção. 

Dificuldade em desempenhar 

habilidades típicas do grupo 

etário. 

Incapacidade de desempenhar 

atividades de autocontrole 

apropriadas à idade. 

Incapacidade de realizar 

atividades de autocuidado 

apropriadas à idade. 

 

1. Promoção de vinculo 

2. Orientação dos pais: 

bebês  

3. Ensino: estimulação do 

bebê de 0 a 4 meses 

4. Controle do ambiente: 

processo para o 

estabelecimento de 

vinculo  

5. Manutenção do processo 

familiar 

6. Sucção não nutritiva  

7. Promoção da 

paternidade/maternidade 

8. Melhora da segurança 

9. Brinquedo terapêutico 

10. Treinamento intestinal 

11. Treinamento do habito 

urinário 

12. Cuidados na 

incontinência urinária: 

enurese 

13. Cuidados na 
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incontinência intestinal: 
encoprese 

14. Controle do 

comportamento: 

hiperatividade/desatençã

o  

15. Melhora da autoestima 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / regulação hormonal / regulação do crescimento celular / cuidado corporal  

PSICOSSOCIAIS 

comunicação / aprendizagem / gregária / autoestima / atenção 

 

 

DOMÍNIO 13: Crescimento/desenvolvimento 

CLASSE 2: Desenvolvimento 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM NANDA & 

DEFINIÇÃO 

FATORES RELACIONADOS 
INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM 

Risco de atraso no 

desenvolvimento - Risco de 

atraso de 25% ou mais em 

uma ou mais áreas do 

comportamento social ou 

autorregulador, ou em 

habilidade cognitivas, de 

linguagem e motoras grossas 

ou finas. 

Ambientais: 

Economicamente 

desfavorecido. 

Violência. 

 

Individuais: 

Abuso de substâncias. 

Convulsões. 

Criança adotada. 

Criança em instituição infantil. 

Distúrbios congênitos. 

Distúrbios genéticos. 

Doença crônica. 

Lesão cerebral (p. ex., 

hemorragia no período pós-

natal, síndrome do bebê 

sacudido, abuso, acidente). 

Nutrição inadequada. 

Otite média frequente. 

Prejuízo da visão. 

Prematuridade. 

Transtornos do 

comportamento. 

 

 

Pré-natais: 

Abuso de substâncias. 

Cuidado pré-natal ausente. 

Cuidado pré-natal 

1. Apoio a proteção contra 

abuso: infantil 

2. Controle do 

comportamento: 

hiperatividade/desatençã

o 

3. Cuidados com o 

desenvolvimento  

4. Promoção da 

paternidade/maternidade 

5. Identificação de riscos 

6. Supervisão 

7. Ensino: nutrição infantil 
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insatisfatório. 
Cuidado pré-natal tardio. 

Distúrbios endócrinos. 

Distúrbios genéticos. 

Economicamente 

desfavorecido. 

Idade materna inferior a 15 

anos. 

Idade materna superior a 35 

anos. 

Infecções. 

Nutrição inadequada. 

 

PSICOBIOLÓGICAS 

nutrição / regulação hormonal / regulação do crescimento celular / cuidado corporal   

PSICOSSOCIAIS 

comunicação / aprendizagem / gregária / autoestima / atenção 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A aplicação do PE permite uma melhor avaliação pelo enfermeiro das condições 

de seu paciente
9,58

. A realização desta pesquisa e consequentemente a confecção de seu 

produto, que é um manual de orientação de diagnósticos e intervenções de enfermagem 

em pediatria, pretende colaborar para a qualificação do cuidado de enfermagem.  Por 

tratar-se de um estudo documental, com levantamento dos registros dos DE e das 

intervenções de enfermagem registradas nos prontuários de crianças, torna-se 

importante o conhecimento se os enfermeiros estão desenvolvendo o PE e quais os 

problemas no registro da linguística aplicada taxonomia II da NANDA-I
22

 para que se 

possam desenvolver estratégias de auxílio à prática destes profissionais.  

Corrobora com a pesquisa, tanto a PNH, quanto a PNEP ao preconizar que os 

serviços de saúde devem promover a qualificação/capacitação dos profissionais que 

atuam no SUS, promovendo a qualificação e uniformização das ações pelos 

trabalhadores, acarretando  melhorias e garantias de acesso aos serviços de saúde
7,33

. 

 A implementação da SAE e do PE, pelos gerentes e pela equipe de enfermagem 

podem colaborar de sobremaneira com os serviços de saúde no atendimento de políticas 

públicas voltadas à atenção da saúde infantil, pincipalmente a PNAISC. 

 Ao se traçar o perfil da amostra das crianças, cujos prontuários foram serviram 

de fonte de coleta de dados, pôde-se perceber que há correspondência com outros 

estudos que tratam da temática DE em pediatria. Há confluência de dados relacionados 

a idade, tipo de diagnóstico médico, tempo médio de internação e DE q tal qual, que 

alguns dos DE identificados nos prontuários estavam presentes também nestes 

estudos
17-9,22,48

. Observa-se no entanto, que quando se trata das intervenções de 

enfermagem, os dados obtidos dos prontuários apresentam-se com cuidados técnicos 

cotidianos enquanto os artigos abordam outros aspectos dos cuidados de enfermagem 

como o cuidado complexo, o psicossocial e o psicoespiritual. A soma de ambos 

aparenta ser a melhor expressão do cuidado de enfermagem em pediatria. 
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 Percebe-se a necessidade de se desenvolver novos estudos relacionados ao PE 

em pediatria de forma a instrumentalizar os enfermeiros na qualificação do cuidado de 

enfermagem. Além disso, o fato de encontrar registros de enfermagem identificados 

como DE e que não correspondem à linguagem padronizada da instituição permite 

sugestionar que há 02 novas potencialidades derivadas deste estudo: a primeira seria 

articulação com o serviço de educação permanente do hospital para atualização e/ou 

capacitação dos enfermeiros e demais membros da equipe para execução do PE e a 

outra, seria ampliar a discussão sobre os registros NANDA-I com alterações de grafia 

ou dados complementares para possíveis identificações de novos DE ou características 

definidoras e fatores relacionados, aumentando a contribuição dos profissionais na 

qualificação da atenção à criança hospitalizada. A ocorrência de Diagnósticos de 

Enfermagem presentes tanto nos artigos obtidos nos bancos de dados online quanto nos 

dados coletados nos prontuários, colabora com a validação da pesquisa, configurando-se 

que os Diagnósticos de Enfermagem coletados nos prontuários dos pacientes 

apresentam-se igualmente na literatura internacional sobre Diagnósticos de Enfermagem 

em pediatria. 

 

  

 

  

 

 



234 
 

REFERÊNCIAS 

1. COFEN. Lei 7498/86 de 25 de Junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da enfermagem e dá outras providências. Acesso em 09 de Abril de 2015.  

Disponível em: http://www.portalcofen.gov.br.  

2. Sade PMC , Peres AM , Wolff LDG. A formação das competências gerenciais do 

enfermeiro: revisão integrativa. Rev enferm UFPE online [Internet]. 2014[Acesso em 31 

de outubro de 2015];8(6):1739-45. Disponível em: 

www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/.../9377.  

3. Oliveira GF, Dantas FDC, Fonsêca PN. O impacto da hospitalização em crianças de 1 

a 5 anos de idade. Rev SBPH [Internet]. 2004 [acesso em 27 setembro 2015];7(2):37-

54. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S1516-

08582004000200005&lng=pt. 

 

4. Ministério da Saúde (BR). Óbitos por região. [Internet]. 2015 [acesso em 27 de 

setembro de 2015]. Disponível em: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/inf10uf.def.  

 

5. Ministério da Saúde (BR). Internações Hospitalares do SUS por local de internação 

[Internet]. 2015 [acesso em 25 setembro de 2015]. Disponível em: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/sxuf.def.  

 

6. COFEN. Resolução n.358 de 15 out 2009. Dispõe sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em 

ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, 

e dá outras providências. Acesso: 09 de agosto de 2015. Disponível em: 

http://www.coren-ro.org.br/resolucao-cofen-35809-dispoe-sobre-a-sistematizacao-da-

assistencia-de-enfermagem-e-a-implementacao_800.html. 

7. Brasil. Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar. Brasília, 2001 

pág. 5. Acesso: 09 de Abril de 2015. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu++

http://www.portalcofen.gov.br/
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/.../9377
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu++noticias+anos/2013+noticias/norma+da+anvisa+regulamenta+a+seguranca+do+paciente


235 
 

noticias+anos/2013+noticias/norma+da+anvisa+regulamenta+a+seguranca+do+pacient

e>. 

8. Silva AM. Competências para o Gerenciamento da Enfermagem: revisão da 

literatura. Porto Alegre, 2009. 

9. Horta WA. Processo de Enfermagem. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2011. 

10. Cabral IE, AFA José. 85 anos de ABEn
®
 e 80 de REBEn

®
 promovendo o 

desenvolvimento científico e profissional da Enfermagem brasileira. Rev. bras. enferm.  

[Internet]. 2013  [acesso em 22 de março de 2016]; 66(spe):13-23. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672013000700002&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672013000700002. 

11. COFEN. Resolução n.458 de 29 de julho de 2014. Normatiza as condições para 

Anotação de Responsabilidade Técnica pelo Serviço de Enfermagem e define as 

atribuições do Enfermeiro Responsável Técnico. 2014. Acesso em 31/10/15. Disponível 

em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=273090.  

12. Oliveira KF, Iwamoto HH, Oliveira JF, Almeida DV. Sistematização da Assistência 

de Enfermagem na Rede Hospitalar de Uberaba: MG. Rev Enf Ref. [Internet]. 2012 

[acesso em 18 de outubro de 2015]; ser III(8):105-14. Disponível em: 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-

02832012000300011&lng=pt. 

13. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC n.36 de 26 de julho de 2013. 

Institui as ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade 

nos serviços de saúde. Acesso em 10 de abril de 2015. Disponível em: 

http://s.anvisa.gov.br/wps/s/r/cilB.  

14.Ministério da Saúde (BR). Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 

(PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) de 05 de agosto de 2015. 

[citado em 27 setembro de 2015]. Disponível em: 

http://www.abmp.org.br/noticia/direitos_da_crianca/politica_nacional_de_atencao_inte

gral_a_saude_da_crianca_pnaisc_no_ambito_do_sistema_unico_de_saude_sus.html 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu++noticias+anos/2013+noticias/norma+da+anvisa+regulamenta+a+seguranca+do+paciente
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu++noticias+anos/2013+noticias/norma+da+anvisa+regulamenta+a+seguranca+do+paciente
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672013000700002
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=273090
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-02832012000300011&lng=pt
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-02832012000300011&lng=pt
http://s.anvisa.gov.br/wps/s/r/cilB
http://www.abmp.org.br/noticia/direitos_da_crianca/politica_nacional_de_atencao_integral_a_saude_da_crianca_pnaisc_no_ambito_do_sistema_unico_de_saude_sus.html
http://www.abmp.org.br/noticia/direitos_da_crianca/politica_nacional_de_atencao_integral_a_saude_da_crianca_pnaisc_no_ambito_do_sistema_unico_de_saude_sus.html


236 
 

15. Santos NC, Fugulin FMT. Creation and validation of an instrument to identify 

nursing activities in pediatric wards: information for determining workload. Rev Esc 

Enferm USP [Internet]. 2013 [acesso em 31 de outubro de2015]; 47(5):1052-9. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v47n5/0080-6234-reeusp-47-05-

1052.pdf. 

16. Dini AP, Guirardello EB. Construção e validação de um instrumento de 

classificação de pacientes pediátricos. Acta paul. enferm.  [Internet]. 2013  [acesso em 

16 de março de 2016]; 26(2):144-149. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

21002013000200007&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002013000200007. 

17. Araújo DS, França AF, Mendonça JKS, Bettencourt ARC, Amaral TLM, Prado PR. 

Construction and validation of a systematization instrument for nursing in intensive 

care. Rev Rene [Internet]. 2015 [acesso em 18 outubro de 2015];16(4):461-469. 

Disponível em: http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/ 

revista/article/view/1899/pdf. 

18. Nóbrega MML (Org.). Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem para 

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

João Pessoa: Ideia; 2011. 

19. Amante LN, Rossetto AP, Schneider DG. Nursing care systematization at the 

intensive care unit (ICU) based on Wanda Horta's theory. Rev. esc. enferm. USP  

[Internet]. 2009 [acesso em 07 de novembro de  2015]; 43(1): 54-64. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342009000100007&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S0080-62342009000100007. 

20. Garcia, TR, et al. Integralidade da Atenção no SUS e Sistematização da Assistência 

de Enfermagem – Dados Eletrônicos – Porto Alegre: Artmed, 2010. 

21.Chaves GRC, Nunes SFS, Fidélis CS. Diagnósticos de Enfermagem segundo a 

Taxonomia II da NANDA internados em uma unidade de terapia intensiva de 

Imperatriz, Maranhão. JMPHC.[Internet]. 2014 [acesso em 10 de abril de 2015]; 

Disponível em: http://www.jmphc.com/ojs/index.php/01/article/viewArticle/151#.  

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v47n5/0080-6234-reeusp-47-05-1052.pdf
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v47n5/0080-6234-reeusp-47-05-1052.pdf


237 
 

22. North American Nursing Diagnosis Association. Diagnósticos de enfermagem da 

NANDA: definições e classificações 2012-2014. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

23. Rodrigues LB, Melo MRAC. Relações Entre Qualidade da Assistência de 

Enfermagem: Revisão integrativa da literatura. Rev. bras. enferm. [Internet]. 2008 

[acesso em 14 de abril de 2015]; 61(3): 366-370. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672008000300015&lng=en. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672008000300015. 

24. Spagnol, C.A. (Re)pensando a gerência de Enfermagem a  partir de conceitos 

utilizados na saúde coletiva. Ciência & Saúde Coletiva.[Internet].2005 [acesso em 10 de 

Abril de 2015]; 10(1):119-127. Disponível em: 

www.scielo.br/pdf/csc/v10n1/a13v10n1.pdf. 

25. Soares A, Porto F. Nor Lady Nurse, Nor Nurse: The Manager Nurse in the Hospital 

Scene in Rio de Janeiro (BR).  Rev. de Pesq.: cuidado é fundamental Online. [Internet]. 

2009 [acesso em 10 de abril de 2015]; 1(2):124-131.Disponível em: 

http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/viewFile/305/288. 

26. Souza NR, Costa BMB, Carneiro DCF, Barbosa HAC, Santos ICRV. 

Sistematização da assistência de enfermagem: dificuldades referidas por enfermeiros de 

um hospital universitário. Rev enferm UFPE online.[Internet]. 2015  [acesso em 7 de 

novembro de 2015]; 9(3):7104-10. Disponível em: 

http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/6337 

27. Tavares TS, Castro AS, Figueiredo ARFF, Reis DC. Evaluation of the 

implementation of the systematic organization of nursing care in a pediatric ward. 

REME. Rev. Min. [Internet]. 2013 [acesso em 18 outubro 2015]; 17(2): 287-295. 

Disponível em: http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/650. 

28. Brasil. Lei n. 8.666 de 21 de junho de1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm. 

29. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672008000300015
http://www.scielo.br/pdf/csc/v10n1/a13v10n1.pdf
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/viewFile/305/288
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/6337
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/650
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm


238 
 

30. Cunha SMB, Barros ALBL. Análise da implementação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem, segundo o Modelo Conceitual de Horta. Rev Bras Enferm 

[Internet]2005 [Acessado em 10 de Abril de 2015]; 58(5):568-72. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v58n5/a13v58n5.pdf.  

31. Brasil. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm. 

32. Brasil. Agenda de Compromissos com a Saúde Integral da Criança e Redução da 

Mortalidade Infantil. Brasília, 2013. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_compro_crianca.pdf. Acessado em 

10 de Abril de 2015. 

33. Brasil. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Brasília, 2009. 

Disponível em: www.saude.es.gov.br/. Acesso em 10 de Abril de 2015. 

34. Barbosa MAM , Balieiro MMFG ,Mandetta PMAM. Cuidado centrado na família 

no contexto da criança com deficiência e sua família: uma análise reflexiva. Texto 

Contexto Enferm. [Internet]. 2012  [acesso em 07 de novembro de 2015];  21(1): 194-

199. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

07072012000100022&lng=pt.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072012000100022. 

35. Brasil. Programa Nacional de Segurança do Paciente. Portaria 529. Brasília, 2013. 

Disponível em: http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/U_PT-MS-GM-529_010413.pdf. 

Acesso em 10 de Abril de 2015. 

36. Brasil. Política Nacional de Atenção Hospitalar. Brasília, 2013. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_humanizasus_atencao_hospitalar.pd

f. Acessado em 10 de Abril de 2015. 

37. Brasil. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Brasília, 2015. 

Disponível em: http://www.brasilsus.com.br/index.php/legislacoes/gabinete-do-

ministro/4007-portaria-n-1-130-de-5-de-agosto-de-2015. 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v58n5/a13v58n5.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
http://www.saude.es.gov.br/
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072012000100022
http://www.brasilsus.com.br/index.php/legislacoes/gabinete-do-ministro/4007-portaria-n-1-130-de-5-de-agosto-de-2015
http://www.brasilsus.com.br/index.php/legislacoes/gabinete-do-ministro/4007-portaria-n-1-130-de-5-de-agosto-de-2015


239 
 

38. Tannure MC, Pinheiro AM, Carvalho DV. SAE: Sistematização da Assistência de 

Enfermagem: Guia Prático. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

39. Garcia, TR, Nóbrega MML. Processo de enfermagem: da teoria à prática 

assistencial e de pesquisa. Esc Anna Nery Rev Enferm. [Internet]. 2009 [acesso em 10 

de Abril de 2015];13(1):188-

193http://www.eean.ufrj.br/revista_enf/20091/artigo%2024.pdf.  

40. Souza MFG, Santos ADB, Monteiro AI. O Processo de Enfermagem na Concepção 

de Profissionais de Enfermagem de um Hospital de Ensino. Rev. bras. enferm. 

[Internet]. 2013 [acesso em 14 de abril de 2015]; 66 (2): 167-173. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672013000200003&lng=en. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672013000200003. 

41. Castilho, NC, Ribeiro PC, Chirelli, MQ. Implementação da sistematização de 

enfermagem no Brasil. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2009 [acesso em 10 de abril 

de 2015]; 18(2): 280-9. Disponível em:  http://www.scielo.br/pdf/tce/v18n2/11.pdf.  

42. Pires SMB, Méier JM, Danski MTR. Fragmentos da trajetória pessoal e profissional 

de Wanda Horta: contribuições para a área da enfermagem. Rev. Eletrônica [Internet]. 

2011 [acesso em 08 novembro de 2015];2(1):1-15. Disponível em: 

http://www.here.abennacional.org.br/here/n3vol2artigo1.pdf. 

43. Braga CG, Cruz DALM. A Taxonomia II Pela proposal North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA). Rev. Latino-Am. Enferm [internet]. 2003 [acesso em 

05 de abril de 2015];11(2). Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692003000200016&l

ng=en&nrm=iso. 

44. Venturini DA, Matsuda LM, Waidman MAP. Produção Científica Brasileira sobre 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. Cienc. Cuid. Saude [internet]. 2009 

[acesso em 08 de novembro de 2015];8(4): 707715. Disponível em: 

http://eduemojs.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/9710.  

45. Alvim ALS. O processo de enfermagem e suas cinco etapas: resenha do livro: SAE: 

Sistematização da Assistência de Enfermagem: Guia Prático. Rev. Enf. Foco. [internet]. 

http://www.eean.ufrj.br/REVISTA_ENF/20091/ARTIGO%2024.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672013000200003
http://www.scielo.br/pdf/tce/v18n2/11.pdf
http://eduemojs.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/9710


240 
 

2013 [acesso em 08 novembro de 2015]; 4(2):140-141. Disponível 

em:http://revista.portalcofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/viewFile/531/214. 

46. Luciano TS, Nóbrega MML, Saparolli ECL, Barros ALBL. Cross Mapping Of 

Nursing diagnoses In Infant Health Using the International Classification of Nursing 

Practice. Rev. esc. enferm. USP  [Internet]. 2014[acesso em 13 de novembro de 

2015]; 48(2):250-256. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342014000200250&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420140000200008. 

47. Góes FSN, Fonseca LMM, Furtado MCC, Leite AM, Scochi CGS. Avaliação do 

Objeto virtual de aprendizagem "Raciocínio Diagnóstico em Enfermagem Aplicado Ao 

prematuro". Rev. Latino-Am. Enfermagem [Internet]. 2011 [acesso em  13 de abril de 

2015];19(4):894-901. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692011000400007&lng=en. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692011000400007. 

48. Bezerra PAPL, Nóbrega MML. Diagnóstico de enfermagem da NANDA-I em 

crianças hospitalizadas: um estudo de caso. Nurs Braz J on-line [Internet]. 2012 [acesso 

em 13 de abril de 2015];11(1). Disponível a partir de: 

http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/3553. doi: 

http://dx.doi.org/10.5935/1676-4285.20120007. 

49. Lima ICV, Pedrosa NL, Galvão M TG, Aguiar LFP, Paiva SS, Holanda ER. 

Acidentes domésticos e diagnósticos de enfermagem de crianças nascidas expostas ao 

HIV. Escola Anna Nery: revista de enfermagem [internet]. 2014 [acesso em 13 de 

novembro de 2015];18(2). Disponível em: 

http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8346. 

50. Andrade LZC, Silva VM, Lopes MVO, Chaves DBR, Távora RCO. Desobstrução 

ineficaz de vias aéreas: prevalência e espectro de seus indicadores clínicos. Acta paul. 

enferm.  [Internet]. 2014  [acesso em 13 de novembro de 2015];  27( 4 ): 319-325. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

21002014000400006&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201400054. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420140000200008
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692011000400007
http://dx.doi.org/10.5935/1676-4285.20120007
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/8346
http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201400054


241 
 

51. Rodríguez QM, Rincón RYZ, Reyes GA, Fajardo PMT, Orozco VLC, Camargo 

FFA. Prevalencia de los diagnósticos de enfermería en niños que reciben tratamiento 

oncológico. Enferm. glob. [Internet].2012[acesso em 13 de novembro de 2015];  11(27): 

77-85. Disponível em: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-

61412012000300005&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4321/S1695-61412012000300005. 

52. Marques DK , Nóbrega MML , Silva KL. Construção e validação de afirmativas de 

diagnósticos de enfermagem para adolescentes hospitalizados. Rev. Eletr. Enf. 

[internet]. 2012 [acesso em 13 de novembro de 2015]; 14(3):626-33. Disponível em: 

http://www.fen.ufg.br/revista/v14/n3/v14n3a20.htm. 

53. Silva, VG, Cavalcanti ACD, Guimarães TCF, Pereira JMV, Veras RCC, Souza RO. 

Diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem pra crianças com cardiopatia 

congênita: revisão integrativa. Rev. Cuid. Fundam.[internet]. 2014 [acesso em 13 de 

novembro de 2015];6(3): 1276-287. Disponível em: 

http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/2654>. doi: 

http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2014.v6i3.1276-1287. 

54. Silvestre MRPR, Henriques RMM. Diagnósticos e intervenções de enfermagem 

numa criança em idade escolar com linfangite estreptocócica (erisipela) em contexto 

pediátrico hospitalar. Rev enferm. UFPE on line.  [internet]. 2010 [acesso em 13 de 

novembro de 2015]; 4(3): 1530-534.Disponível 

em:http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/1012. 

55. Apostólico MR, Hino P, Egry EY. As possibilidades de enfrentamento da violência 

infantil na consulta de enfermagem sistematizada. Rev. esc. enferm. USP. [internet]. 

2013[acesso em 13 de novembro de 2015]; 47(2): 320-27. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342013000200007&l

ng=en&nrm=iso>.http://dx.doi.org/10.1590/S0080-62342013000200007. 

56. Silva RNA, Arreguy SC. Survey de evidências clínicas de trauma vascular periférica 

em crianças internados em enfermarias pediátricas. Nurs Braz J on-line [Internet]. 2013 

[acesso em 13 de novembro de 2015];12(3):451-61. Disponível em: 

http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/4002. doi: 

http://dx.doi.org/10.5935/1676-4285.20134002. 

http://dx.doi.org/10.4321/S1695-61412012000300005
http://www.fen.ufg.br/revista/v14/n3/v14n3a20.htm
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/2654
http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2014.v6i3.1276-1287
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/1012
http://dx.doi.org/10.1590/S0080-62342013000200007
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/4002
http://dx.doi.org/10.5935/1676-4285.20134002


242 
 

57. Miranda FR, Junior LL, Junior AM, Napoleão AA. Características definidoras do 

diagnóstico de enfermagem eliminação urinária prejudicada em lactentes: revisão 

integrativa. Rev Min Enferm. [internet]. 2013 [acesso em 13 de novembro de 2015]; 

17(3): 720-25. Disponível em: http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/684#. Doi: 

http://www.dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20130053. 

58. Rabelo ACS, Silva LF, Guedes MVC, Ponte KMA, Silva FVF. Experiences of 

mothers of children living with cardiopathies: a care research study. Online braz j nurs 

[Internet]. 2012[acesso em 19 de novembro de 2015]; 11 (3): 683-00. Disponível 

em:http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/3828. 

doi: http://dx.doi.org/10.5935/1676-4285.20120045. 

59. Martinez EA, Tocantins FR, Souza SR. As especificidades da comunicação na 

assistência de enfermagem à criança. Rev. Gaúcha Enferm.  [Internet]. 2013  [acesso em 

19 de novembro de 2015]; 34(1):37-44. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-

14472013000100005&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S1983-14472013000100005. 

60. Leite MF, Gomes IP, Ribeiro KSQS, Anjos UU, Moraes RM, Collet N. Coping 

strategies for caregivers of children with a chronic disease: a methodological study. 

Online braz j nurs [Internet]. 2013[acesso em 19 de novembro de 2015]; 12 (2): 238-50. 

Disponível em: http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/4056. doi: 

http://dx.doi.org/10.5935/1676-4285.20134056. 

61. Ferreira MJM, Chaves EMC, Farias LM, Dodt RCM, de-Almeida PC, Vasconcelos 

SMM. El cuidado del equipo de enfermería para los niños con la punción venosa: un 

estudio descriptivo. Online braz j nurs [Internet]. 2012[acesso em 19 de novembro de 

2015];11(1):78-89.Disponível em: 

http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/3558. doi: 

http://dx.doi.org/10.5935/1676-4285.20120008. 

62. Brasil EGM, Queiroz MVO, Cunha JMH. Receptiveness to the teenager in nursing 

consultation – descriptive estudy. Online braz j nurs [Internet]. 2012 [acesso em 19 de 

novembro de 2015];11(2):346-58. Disponível em: 

http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/3752. doi: 

http://dx.doi.org/10.5935/1676-4285.20120031. 

http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/684
http://www.dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20130053
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/3828
http://dx.doi.org/10.5935/1676-4285.20120045
http://dx.doi.org/10.1590/S1983-14472013000100005
http://dx.doi.org/10.5935/1676-4285.20134056
http://dx.doi.org/10.5935/1676-4285.20120008
http://dx.doi.org/10.5935/1676-4285.20120031


243 
 

63. Higuchi CH, Fujimori E, Cursino EG, Chiesa AM, Veríssimo MDLÓR, Mello DF. 

Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) na prática de 

enfermeiros egressos da USP. Rev. Gaúcha Enferm. [Internet]. 2011 [acesso em 19 de 

novembro de 2015];32(2):241-247. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-

14472011000200005&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S1983-14472011000200005. 

64. Neilson J, Avital L, Willock J, Broad N. Using a national guideline to prevent and 

manage pressure ulcers. Nurs manag (harrow). [internet]. 2014[acesso em 19 de 

novembro de 2015]; 21(2):18-21. Disponível em: 

http://journals.rcni.com/doi/abs/10.7748/nm2014.04.21.2.18.s22.  

http://dx.doi.org/10.7748/nm2014.04.21.2.18.s22. 

65. Oliveira CR, Neve ET, Rodrigues EC, Zamberlan KC, Silveira A. Cateter central de 

inserção periférica em pediatria e neonatologia: possibilidades de sistematização em 

hospital universitário. Esc. Anna Nery  [Internet]. 2014[acesso em 19 de novembro de 

2015]; 18(3):379-385. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

81452014000300379&lng=pt.  http://dx.doi.org/10.5935/1414-8145.20140054. 

66. Gurgel PKF, Tourinho FSV, Monteiro AI. Consulta coletiva de crescimento e 

desenvolvimento da criança à luz da teoria de Peplau. Esc. Anna Nery  [Internet]. 2014  

[acesso em 19 de novembro de 2015];  18(3): 539-543. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

81452014000300539&lng=pt.  http://dx.doi.org/10.5935/1414-8145.20140077. 

67. Canabarro ST, Velozo KDS, Eidt OR, Piva JP, Garcia PCR. Validação Concorrente 

de Escores de Enfermagem (NEMS e TISS-28) em terapia intensiva pediátrica. Acta 

paul. enferm. [Internet]. 2013 [acesso em 19 de novembro de 2015] ; 26(2): 123-129. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

21002013000200004&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002013000200004. 

68. Espinha DCM, Lima RAG. Spiritual dimension of children and adolescents with 

cancer: an integrative review. Acta paul. enferm. [Internet]. 2012 [acesso em 16 de 

novembro de 2015]; 25(spe1):161-165. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/S1983-14472011000200005
http://journals.rcni.com/doi/abs/10.7748/nm2014.04.21.2.18.s22
http://dx.doi.org/10.7748/nm2014.04.21.2.18.s22
http://dx.doi.org/10.5935/1414-8145.20140054
http://dx.doi.org/10.5935/1414-8145.20140077
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002013000200004


244 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

21002012000800025&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002012000800025. 

69. Wu J, Zheng C-F, Huang Y, Shao C-H, Leung Y-K. Coordination and nursing care 

of pediatric patients undergoing double balloon enteroscopy. World Journal of 

Gastroenterology [internet]. 2011 [acesso em 16 de novembro de 2015]; 17(25), 3049–

3053.Disponível em: http://doi.org/10.3748/wjg.v17.i25.3049. 

70. Santos TRA, Souza SR. Nursing interventions for children and adolescents with 

câncer during the chemotherapy treatment. Rev Pesq Cuidado é Fundamental Online, 

[internet]. 2015 [acesso em 16 de novembro de 2015]; 7(3), 2853-2864. ISSN 2175-

5361. Disponível em: 

<http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/3813>. doi: 

http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2015.v7i3.2853-2864.  

71. Guimarães MSF, Mororó DDS, Pinto JTJM, Souza ENV, Dantas AKC. Recogida de 

urocultivo por sondaje vesical en niños: una observación sistemática. Enferm. glob.  

[Internet]. 2015[acesso em 16 de novembro de 2015]; 14(37):84-98. Disponível em: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-

61412015000100005&lng=es. 

72. Rodrigues BMRD, et al. Care ethics in hospitalized child: a perspective for nursing. 

Rev.  Pesq. Cuidado Fundamental [Internet]. 2014[acesso em 16 de novembro de 2015]; 

6(4):1475-1484. Disponível em: 

<http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/3153>. 

doi:http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2014.v6i4.1475-1484.  

73. Monteiro ACM, Rodrigues BMRD, Pacheco STA, Pimenta LS. A atuação do 

enfermeiro junto à criança com câncer: cuidados paliativos. Rev. Enferm. UERJ. 

[Internet]. 2014[acesso em 16 de novembro de 2015]; 22(6):778-83. Disponível em: 

http://www.facenf.uerj.br/v22n6/v22n6a09.pdf. 

74. Contim D, Moreira NR, Souza DJ, Passo MTD, Ferreira MBG, Simões ALA. 

Classificação dos cuidados de enfermagem para crianças hospitalizadas: subsídio para 

práticas seguras. Rev. REAS.[Internet].2014 [acesso em 16 de novembro de 2015]; 

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-21002012000800025
http://doi.org/10.3748/wjg.v17.i25.3049
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412015000100005&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412015000100005&lng=es
http://www.facenf.uerj.br/v22n6/v22n6a09.pdf


245 
 

3(2):29-40. Disponível em: 

http://www.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/enfer/article/view/1018/881. 

75. Ribeiro SP, Oliveira DS, Fernandes SLSA, Felzemburgh RDM, Camargo CL. O 

quotidiano de enfermeiras na consulta em puericultura. Revista Enfermagem UERJ 

[Internet] 2014.[acesso em 19 de novembro de 2015]; 22(1):89-95.  Disponível em: 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/11451. 

76. Martell-Martorell L, Arencibia-Núñez A. Aspectos a tener en cuenta en la atención 

integral de enfermería durante la quimioterapia en pediatría. Revista Cubana de 

Hematología, Inmunología y Hemoterapia [Internet]. 2013[acesso em 19 de novembro 

de 2015]; 30(2):[aprox. 0 p.]. Disponível em: 

http://www.revhematologia.sld.cu/index.php/hih/article/view/144. 

77. Pino P, Monasterio C, Cox A. Designing a hosting area as an advanced nursing care 

strategy in a pediatric nursing ward. Medwave[internet]. 2013[acesso em 19 de 

novembro de 2015];13(5):e5708. Disponível em: 

http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Estudios/Protocolos/5708. 

78. Marques CDC, Veronez M, Sanches MR, Higarashi IH. Significados atribuídos pela 

equipe de enfermagem em unidade de terapia intensiva pediátrica ao processo de morte 

e morrer. Rev Min Enferm.[Internet]. 2013[acesso em 19 de novembro de 2015];17(4): 

823-830. Disponível em: http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/889. 

79. França JRFS, Costa SFG, Nóbrega MML, Lopes MEL. Cuidados paliativos à 

criança com câncer . Rev. enferm. UERJ. [Internet]. 2013[acesso em 19 de novembro de 

2015]; 21(esp.2):779-84. Disponível 

em:http://www.facenf.uerj.br/v21esp2/v21e2a14.pdf. 

80. Silva FS, Padilha TP, Kuerten PR, Lessmann JC, Cabral PFA, Knaesel LKS. 

Higienização das mãos e a segurança do paciente pediátrico. Cienc. Enferm.  [Internet]. 

2013 [acesso em 19 de novembro de 2015]; 19(2):99-109. Disponível em: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

95532013000200010&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532013000200010. 

81. Ortolani L, Gasparino RC, Traldi MC. Complicações Associadas ao Uso de Cateter 

totalmente Implantável em Crianças e Adolescentes. Rev. Bras. Cancerol. [Internet]. 

http://www.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/enfer/article/view/1018/881
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/11451
http://www.revhematologia.sld.cu/index.php/hih/article/view/144
http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Estudios/Protocolos/5708
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/889
http://www.facenf.uerj.br/v21esp2/v21e2a14.pdf
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532013000200010


246 
 

2013[acesso em 19 de novembro de 2015]; 59(1): 51-56. Disponível em: 

http;//www1.inca.gov.br/rbc/n_59/v01/pdf/08-complicacoes-associadas-ao-uso-de-

cateter-totalmente-implantavel.pdf. 

82.Moura PF,Contim D, Amaral JB.Cateter central de inserção periférica: revisão 

bibliométrica. Rev. Atenção saúde. [Internet]. 2013 [acesso em 19 de novembro de 

2015]; 2(1):106-115. Disponível em: 

http://www.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/enfer/article/view/338/392. 

83. Silva EJ, Vieira LF, Francenely NVC, Souza PA, Bezerra AKP, Barbosa LX. 

Habilidades maternas para prevenção e manejo da diarreia infantil. Cienc. enferm.  

[Internet]. 2013  [acesso em 19 de novembro de 2015];  19(2): 67-76. Disponível em: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

95532013000200007&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532013000200007. 

84. Niurka DM. Fundamentos de las rutas de cuidados en el paciente pediátrico. Rev 

Cubana Enfermer  [Internet]. 2012  [acesso em 18 de novembro de 2015]; 28(2): 181-

188. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

03192012000200013&lng=es. 

85. López IS, Torres ME, Casanova MFG, Martínez EB. Diseño de criterios, 

indicadores y estándares para evaluar calidad de la atención de enfermería en servicios 

pediátricos. Rev Cubana Enfermer  [Internet]. 2012  [acesso em 18 de novembro de 

2015]; 28(2): 112-117. Disponível em: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

03192012000200006&lng=es. 

86. Omes A, Sampaio C, Oliveira M, Leal V, Comino L, Romano R. Representação 

social da cirurgia ambulatorial: compreendendo o processo de atendimento e o papel do 

enfermeiro. Revista Enfermagem UERJ.[Internet]. 2012 [acesso em 18 de novembro de 

2015]; 20(3): 328-33. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/1871. 

87. Sampaio CEP, Oliveira MV, Leal VMM, Comino LBS, Romano RAT, Gomes 

AMT. Cirurgia ambulatorial pediátrica: um estudo exploratório acerca do impacto da 

consulta de enfermagem. Reme : Rev. Min. Enferm. [Internet]. 2012.[acesso em 18 de 

http://www.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/enfer/article/view/338/392
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532013000200007
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192012000200013&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192012000200013&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192012000200006&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192012000200006&lng=es


247 
 

novembro de 2015]; 16(1):25-30. Disponível em: 

http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

27622012000100004&lng=es. 

88.Rocha RS, Lúcio IML, Lopes MMCO, Lima CRC, Freitas ASF. Promoção do 

cuidado humanizado à família pela equipe de enfermagem na unidade neonatal. Rev 

Rene. [Internet]. 2011[acesso em 19 de novembro de 2015]; 12(3):502-9.Disponível 

em: http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/article/view/255/pdf. 

89. Motta JÁ, Silva PO, Cristiano MB, Araújo BBM, Francisco MTR, Junior HCS. O 

cuidado à criança na creche: integração entre saúde e educação. Rev. enferm. UERJ. 

[Internet]. 2012 [acesso em 19 de novembro de 2015]; 20(esp.2):771-6. 

http://www.facenf.uerj.br/v20nesp2/v20e2a13.pdf. 

90.Strasburg AC, Pintanel AC, Gomes GC, Mota MS. Cuidado de enfermagem a 

crianças hospitalizadas: percepção de mães acompanhantes. Rev. enferm. UERJ. 

[Internet]. 2011[acesso em 19 de novembro de 2015];19(2):262-7. 

http://www.facenf.uerj.br/v19n2/v19n2a15.pdf. 

91. Silva LR, Martins TSS, Silvino ZR, Mello LP, Castro MA, Andrade ENM. Reações 

adversas medicamentosas na unidade pediátrica: o conhecimento da equipe de 

enfermagem. Rev Rene.[Internet]. 2011[acesso em 19 de novembro de 2015]; 

12(1):144-9.  Disponível em: http://www.revistarene.ufc.br/vol12n1_pdf/a19v12n1.pdf. 

92. Pennafort VPS, Queiroz MVO. Componentes clínicos associados aos cuidados de 

enfermagem a crianças e adolescentes com doença renal crônica. Rev Rene.[internet]. 

2011[acesso em 19 de novembro de 2015];12(4):758-66. Disponível em: 

http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/article/view/294/pdf.  

93. Monteiro AI, Macedo IP, Santos ADB, Araújo WM. A enfermagem e o fazer 

coletivo: acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da criança .Rev Rene. 

[Internet]. 2011.[acesso em 19 de novembro de 2015]. 12(1):73-80. Disponível em: 

http://www.revistarene.ufc.br/vol12n1_pdf/a10v12n1.pdf. 

94. Maranhão TH, Melo BMS, Vieira TS, Veloso AMMV, Batista NNALA. A 

humanização no cuidar da criança portadora de câncer: fatores limitantes e facilitadores. 

Health Sci Inst.[Internet].2011[acesso em 19 de novembro de 2015];29(2):106-9. 

http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-27622012000100004&lng=es
http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-27622012000100004&lng=es
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/article/view/255/pdf
http://www.facenf.uerj.br/v20nesp2/v20e2a13.pdf
http://www.facenf.uerj.br/v19n2/v19n2a15.pdf
http://www.revistarene.ufc.br/vol12n1_pdf/a19v12n1.pdf
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/article/view/294/pdf
http://www.revistarene.ufc.br/vol12n1_pdf/a10v12n1.pdf


248 
 

Disponível em: 

http://www.ufpi.br/subsiteFiles/mestsaude/arquivos/files/V29_n2_2011_p106-109%20-

%20MEU%20ARTIGO%20REVISTA%20UNIP.pdf. 

95. Albuquerque CM, Nogueira DP, Guimarães SRMM, Nobre CS, Tavares SAA. 

Asma infantil sob a óptica materna: uma abordagem qualitativa. Enfermagem em Foco 

[internet]. 2011[acesso em 19 de novembro de 2015]; 2(2):120-123. Disponível em: 

http://revista.portalcofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/109/91. 

96. Leite MS, Andrade ASA, Lima LMD. AIDPI: conhecimento dos enfermeiros da 

atenção básica do município de Aracaju Se. Reme : Rev. Min. Enferm.  [Internet]. 2011 

[acesso em 19 de novembro de 2015]; 15(4):481-490. Disponível em: 

http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

27622011000400003&lng=es. 

97. Silva LRC, Damasceno AD, Martins MCR, Sobral KM, Farias IMS. Pesquisa 

documental: alternativa investigativa na formação docente. [internet]. 2009[acesso em 

19 de novembro de 2015]; Anais. IX Congresso Nacional de Educação–EDUCERE–III 

Encontro Sul Brasileiro de Psicopedagogia. 4554-4566. Disponível em: 

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/3124_1712.pdf. 

98. Gil AC. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5ª Ed. Atlas. São Paulo. 2010.   

99. Leite, J. E. L. Viabilidade do Processo de Enfermagem no Contexto Hospitalar- 

Dissertação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, BDTD (Biblioteca Digital 

de Teses e Dissertações). Programa de pós-graduação em enfermagem (PPGE- 

mestrado em enfermagem). [Internet]. 2011[acesso em 10 de abril de 2015]; 1-103.  

Disponível em: http://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/14746 

100. Figueiredo, N.M.A. – Método e Metodologia na Pesquisa Científica – São Paulo-  

Difusão: 2004. 

101. Caldana G, et al. Avaliação da qualidade de cuidados de enfermagem em hospital 

privado. Revista Eletrônica de Enfermagem. [Internet]. 2013 [acesso em 20 de 

novembro de 2015];15(4):915-22. Disponível em: 

<http://revistas.ufg.br/index.php/fen/article/view/19655>.  

http://www.ufpi.br/subsiteFiles/mestsaude/arquivos/files/V29_n2_2011_p106-109%20-%20MEU%20ARTIGO%20REVISTA%20UNIP.pdf
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/mestsaude/arquivos/files/V29_n2_2011_p106-109%20-%20MEU%20ARTIGO%20REVISTA%20UNIP.pdf
http://revista.portalcofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/109/91
http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-27622011000400003&lng=es
http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-27622011000400003&lng=es
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/3124_1712.pdf


249 
 

102. Pompeo DA, Rossi LA, Galvão CM. Integrative literature review: the initial step in 

the validation process of nursing diagnoses. Acta Paul Enferm.[Internet]. 2009[acesso 

em 20 de novembro de 2015]; 22(4):434-8. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-21002009000400014&script=sci_arttext. 

 

103. Silva EGC, Oliveira VC, Neves GBC, Guimarães TMR. Nurses’ knowledge about 

nursing care systematization: from theory to practice. Rev Esc Enferm USP [Internet]. 

2011 [acesso em 20 de novembro de 2015];45(6):1380-6. Disponível em: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22241196. 

 

104. Brasil. Taxa de mortalidade infantil em menores de 5 anos 2000-2011. Disponível 

em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/c16b.htm. 

 

105. Brasil. Programa de atenção integral à saúde da criança. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/assistencia_integral_saude_crianca.pdf. 

106. Rede brasileira de informação e documentação sobre infância e adolescência. 

Disponível em: http://www.rebidia.org.br/component/content/article/2-

uncategorised/211-pastoral-da-crianca-cnbb. 

107. Bottega FH, Fontana RT. A dor como quinto sinal vital: utilização da escala de 

avaliação por enfermeiros de um hospital geral. Texto Contexto Enferm. [Internet]. 

2010 [acesso em 26 de novembro de 2015]; 19(2): 283-90. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/tce/v19n2/09. 

108. Johnson M, Moorhead S, Bulechek G, Butcher H, Maas M, Swanson E. Ligações 

NANDA NOC – NIC: Condições clínicas suporte ao raciocínio e assistência de 

qualidade. 3ª Ed. RJ. Elsevier, 2013. 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-21002009000400014&script=sci_arttext
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22241196
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/c16b.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/assistencia_integral_saude_crianca.pdf
http://www.rebidia.org.br/component/content/article/2-uncategorised/211-pastoral-da-crianca-cnbb
http://www.rebidia.org.br/component/content/article/2-uncategorised/211-pastoral-da-crianca-cnbb
http://www.scielo.br/pdf/tce/v19n2/09


250 
 

Apêndice 1 

Relatório Estatístico 

 

Com uma amostra de 333 casos, para este trabalho primeiramente realizou-se uma análise 

descritiva dos dados, sendo que para as variáveis quantitativas obteve-se média, desvio padrão, 

mínimo e máximo e para as variáveis descritivas realizou-se uma análise de frequência. Em um 

segundo momento, classificou-se os pacientes quanto à quantidade de diagnóstico médico, 

diagnóstico de enfermagem e intervenção de enfermagem cada um obteve, de tal maneira que 

para essas novas variáveis realizou-se uma análise de frequência e testes estatísticos para 

entender se existe diferença significativa dessas variáveis em relação ao sexo, idade e tempo de 

internação. 

 

Tabela 1: Tabela de frequência da variável idade 

Idade Frequência Porcentagem 

< 1 133 39,94% 

1 47 14,11% 

2 28 8,41% 

3 22 6,61% 

4 11 3,30% 

5 12 3,60% 

6 13 3,90% 

7 10 3,00% 

8 9 2,70% 

9 12 3,60% 

10 7 2,10% 

11 9 2,70% 

12 12 3,60% 

13 8 2,40% 

Observa-se que de toda a amostra 39,94%  possui menos que 1 ano de idade, seguidos por 

pacientes com 1 ano de idade com 14,11%. 

 

Tabela 2: Tabela de frequência da variável sexo 

Sexo Frequência Porcentagem 

Feminino 134 40,24% 

Masculino 199 59,76% 

A partir da variável sexo, conclui-se que 40,24% dos pacientes são do sexo feminino e 59,76% 

são do sexo masculino. 
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Tabela 4: Tabela de frequência da variável Diagnóstico Médico 

Diagnóstico Médico Frequência Porcentagem 

Síndrome de G. Barre 8 1,94% 

estomatite 1 0,24% 

pneumonia 112 27,12% 

apendicite 5 1,21% 

diabetes mellitus 4 0,97% 

celulite 26 6,30% 

fratura 14 3,39% 

abcesso abdominal 1 0,24% 

GEA 19 4,60% 

ITU 20 4,84% 

GNDA 5 1,21% 

Meningite 7 1,69% 

abcesso  21 5,08% 

varicela 10 2,42% 

Tosse coqueluchóide 1 0,24% 

adenite cervical 10 2,42% 

desnutrição 11 2,66% 

Broquiolite 49 11,86% 

neuropatia 2 0,48% 

infestação por áscaris 2 0,48% 

lesão infectada 3 0,73% 

dengue 4 0,97% 

Miíase 2 0,48% 

sepse 5 1,21% 

linfadenite cervical 1 0,24% 

infecção respiratória aguda 2 0,48% 

febre pós vacina 2 0,48% 

parotidite 2 0,48% 

escabiose 2 0,48% 

cefaleia 1 0,24% 

mastoidite 1 0,24% 

herpes zoster 1 0,24% 

sinusite 5 1,21% 

anemia 6 1,45% 

Otite média alta 4 0,97% 

sífilis congênita 2 0,48% 

câncer 1 0,24% 

HIV 2 0,48% 

queimadura 1 0,24% 

urticária 1 0,24% 

nefrose 1 0,24% 

broncopneumonia 1 0,24% 

bronquite 2 0,48% 

hidrocefalia 1 0,24% 

asma 8 1,94% 

síndrome do bebê chiador 1 0,24% 

amigdalite 1 0,24% 

diarreia 2 0,48% 
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acidemia isovalemica 1 0,24% 

migrania confusional 1 0,24% 

Osteomielite 1 0,24% 

amputação 2 0,48% 

artrite séptica 3 0,73% 

impetigo 1 0,24% 

cardiopatia descompensada 1 0,24% 

convulsão 5 1,21% 

erro inato do metabolismo 1 0,24% 

síndrome de Down 1 0,24% 

raquitismo 1 0,24% 

Artralgia 1 0,24% 

abdome agudo 1 0,24% 

Avaliando a tabela 4, observa-se que a maior frequência do diagnóstico médico é de pneumonia 

com 27,12% dos casos, seguido por bronquiolite com 11,86% dos casos. 

 

 

Tabela 5: Tabela de frequência da variável Diagnóstico de Enfermagem 

Diagnóstico Enfermagem Frequência Porcentagem 

padrão respiratório ineficaz 112 6,51% 

ventilação espontânea prejudicada 8 0,47% 

desobstrução ineficaz de vias aéreas 92 5,35% 

risco de desiquilíbrio eletrolítico 40 2,33% 

volume de líquidos deficientes 5 0,29% 

risco de volume de líquidos deficientes 14 0,81% 

volume de líquidos excessivos 7 0,41% 

risco de desequilíbrio do volume líquidos  2 0,12% 

deglutição prejudicada 4 0,23% 

nutrição desequilibrada ( + )  11 0,64% 

nutrição desequilibrada   ( - ) 84 4,88% 

padrão ineficaz de alimentação do lactente 1 0,06% 

amamentação ineficaz 30 1,74% 

eliminação urinária prejudicada 3 0,17% 

retenção urinária 5 0,29% 

constipação 32 1,86% 

diarreia 34 1,98% 

náusea 6 0,35% 

insônia 4 0,23% 

fadiga 4 0,23% 

déficit no autocuidado para banho 3 0,17% 

dentição prejudicada 2 0,12% 

integridade da pele prejudicada 139 8,08% 

integridade tissular prejudicada 57 3,31% 

risco  de lesão 4 0,23% 

mucosa oral prejudicada 23 1,34% 

recuperação cirúrgica retardada 2 0,12% 

risco de trauma vascular 75 4,36% 
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hipertermia 142 8,26% 

hipotermia 2 0,12% 

risco de desequilíbrio na temperatura corporal 30 1,74% 

Termo regulação ineficaz 2 0,12% 

risco de glicemia instável  10 0,58% 

risco de choque 1 0,06% 

risco de disfunção neurovascular periférica 1 0,06% 

risco de sangramento  11 0,64% 

confusão aguda 1 0,06% 

risco de confusão aguda 2 0,12% 

atraso no crescimento e no desenvolvimento  10 0,58% 

risco de atraso no desenvolvimento  4 0,23% 

risco de infecção 319 18,55% 

risco de resposta alérgica 3 0,17% 

dor aguda relacionado á agente lesivo 52 3,02% 

dor crônica relacionado a incapacidade física crônica 1 0,06% 

risco de aspiração 27 1,57% 

risco de queda  36 2,09% 

risco de sufocação 19 1,10% 

ansiedade 17 0,99% 

isolamento social 1 0,06% 

mobilidade física prejudicada 64 3,72% 

risco de dor ao evacuar 2 0,12% 

risco de desequilíbrio de líquidos relacionado à cirurgia 1 0,06% 

risco de alteração do nível de consciência relacionado a 

oscilações glicêmicas 
2 0,12% 

atividade de recreação deficiente associado à falta de 

passatempos habituais 
9 0,52% 

motilidade gastrintestinal prejudicada relacionada à GEA 10 0,58% 

trocas gasosas prejudicadas relacionado ao fluxo de ar 

obstruído 
35 2,03% 

proteção ineficaz evidenciada pela agitação 1 0,06% 

higiene prejudicada, evidenciada por parasitos no couro 

cabeludo 
1 0,06% 

infecção respiratória 1 0,06% 

relacionamento prejudicado relacionado à falta da fala 1 0,06% 

risco de obstrução intestinal associado ao estado patológico 

evidenciado por áscaris 
2 0,12% 

Irritação relacionado ao quadro clínico, evidenciado por lesões 2 0,12% 

risco de queimadura, associado à compressas mornas 1 0,06% 

relações sociais prejudicadas associada à patologia de base 1 0,06% 

padrão de sono ineficaz, relacionado à internação hospitalar 12 0,70% 

risco de retração social, relacionado ao tempo de internação 1 0,06% 

incontinência intestinal caracterizada pela perda constante de 

fezes amolecidas, relacionada à perda do controle do esfíncter 

anal 

1 0,06% 

risco de comportamento desorganizado do bebê, relacionado à 

procedimentos dolorosos 
19 1,10% 

conforto prejudicado, relacionado à patologia 17 0,99% 

conflito no desempenho do papel de pai/mãe 1 0,06% 

intolerância à atividade relacionada à mobilidade, evidenciado 

por desconforto aos esforços 
1 0,06% 

risco de baixa autoestima relacionada à limitação e ao quadro 1 0,06% 
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clínico 

proteção ineficaz relacionada à nutrição inadequada, 

evidenciada por desnutrição 
1 0,06% 

cólica por amamentação interrompida 1 0,06% 

laços sociais alterados, relacionado à internação 2 0,12% 

risco de déficit cognitivo e motor, relacionado à episódios de 

convulsão 
2 0,12% 

apetite prejudicado por diarreia 2 0,12% 

risco de hipertensão relacionado à patologia 4 0,23% 

débito cardíaco aumentado relacionado ao uso de 

medicamentos 
1 0,06% 

estase venosa relacionada à imobilização, evidenciada por 

edema 
1 0,06% 

tensão do papel de cuidador, relacionado aos cuidados com a 

colostomia 
1 0,06% 

irritabilidade ocasionada pela cefaleia 1 0,06% 

risco da síndrome do desuso, relacionado à imobilização 1 0,06% 

edema facial, relacionado ao uso de corticoides 1 0,06% 

risco de lesão relacionado ao processo inflamatório 1 0,06% 

risco de alteração da PA, relacionado ao uso do captopril 1 0,06% 

risco de perfusão tissular gastrintestinal ineficaz relacionado à 

anemia 
1 0,06% 

nutrição desequilibrada relacionada ao hábito alimentar 2 0,12% 

risco de disfunção neurovascular periférica, relacionado à 

cirurgia ortopédica 
1 0,06% 

processo cicatricial atrasado relacionado à infecção 1 0,06% 

risco de alteração do sensório, relacionado ao processo 

infeccioso 
1 0,06% 

risco de crise convulsiva, relacionado à doença 2 0,12% 

desconforto abdominal, relacionado ao quadro clínico 3 0,17% 

risco de vínculo prejudicado, relacionado à falta de familiares 2 0,12% 

interação prejudicada, relacionado à alteração do humor 

deprimido 
1 0,06% 

risco de obesidade mórbida, relacionado aos hábitos 

alimentares 
1 0,06% 

perfusão tissular periférica ineficaz, caracterizada por função 

motor alterada 
1 0,06% 

manutenção ineficaz da saúde, evidenciada pela incapacidade 

da mãe em assumir as necessidades básicas 
1 0,06% 

risco de solidão, relacionado à ausência materna 1 0,06% 

disposição para auto cuidado melhorado 1 0,06% 

risco de agitação relacionado procedimentos evasivos  1 0,06% 

Em relação ao diagnóstico de enfermagem tem-se que as maiores frequências foram de risco de 

infecção, seguida por hipertermia e integridade de pele prejudicada, apresentando 

respectivamente 18,55%, 8,26% e 8,08%. 
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Tabela 6: Tabela de frequência da variável Intervenção de Enfermagem 

Intervenção Enfermagem Frequência Porcentagem 

registrar peso 320 5,59% 

verificar temperatura 320 5,59% 

verificar pulso 321 5,61% 

verificar respiração 320 5,59% 

verificar pressão arterial 56 0,98% 

registrar queixas de dor e características 318 5,56% 

registrar frequência e características das eliminações 320 5,59% 

realizar higiene oral 29 0,51% 

auxiliar na higiene oral 311 5,44% 

realizar higiene corporal 23 0,40% 

auxiliar na higiene corporal 310 5,42% 

realizar higiene ocular 22 0,38% 

auxiliar na higiene ocular 312 5,45% 

aplicar no períneo pomada de: 203 3,55% 

instalar cateter nasogástrico 21 0,37% 

instalar cateter orogástrico 4 0,07% 

lavar cateter gástrico com água filtrada 18 0,31% 

medir resíduo gástrico e registrar características 29 0,51% 

oferecer dieta por via oral 305 5,33% 

oferecer dieta por via gavagem 22 0,38% 

oferecer terapia de reidratação oral(TRO) 26 0,45% 

oferecer água filtrada 280 4,90% 

registrar a aceitação da dieta 293 5,12% 

posicionar em decúbito 279 4,88% 

elevar cabeceira 311 5,44% 

realizar nebulização c/ 3 ml s fisiológico 0,9% 234 4,09% 

instalar soro fisiológico nas narinas 259 4,53% 

aplicar compressas 277 4,84% 

monitorização contínua 12 0,21% 

verificar sinais flogísticos em AVP 76 1,33% 

balanço hídrico 7 0,12% 

curativo 20 0,35% 

observar permeabilidade do AVP 15 0,26% 

aspirar VAS 16 0,28% 

realizar curva térmica 3 0,05% 

tapotagem 1 0,02% 

umedecer lábios 1 0,02% 

massagem abdominal 2 0,03% 

realizar rodízio nos sítios de aplicação de insulina 1 0,02% 

elevar MSE 5 0,09% 

observar sangramento em ferida cirúrgica 2 0,03% 

observar sonolência 1 0,02% 

observar extremidades de MSE 1 0,02% 

estimular deambulação 1 0,02% 

realizar teste de glicemia capilar 3 0,05% 

registrar nível de consciência 2 0,03% 

realizar cuidados com dreno de penrose 1 0,02% 

observar abalos e convulsão 3 0,05% 
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registrar alteração do sensório 1 0,02% 

ordenhar dreno torácico 1 0,02% 

repouso no leito ambos os pacientes tem essa intervenção 2 0,03% 

Na tabela acima observa-se que as maiores intervenções foram verificar pulso, registrar peso, 

verificar temperatura, verificar respiração e registrar frequência e características das eliminações 

com 5,61% para a primeira intervenção citada e 5,59% para as demais. 

Nas tabelas, 7, 8 e 9 será observado as classificações realizadas nas variáveis diagnóstico 

médico, diagnóstico de enfermagem e intervenção de enfermagem. Essa classificação nada mais 

é do que classificar os pacientes quanto à quantidade de diagnósticos médicos, diagnósticos de 

enfermagem e intervenções de enfermagem realizados. 
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ANEXOS: 
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