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RESUMO 

 

O estudo objetivou analisar os diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição da NANDA 

Internacional em pacientes submetidos à hemodiálise. Trata-se de uma pesquisa transversal, 

realizada em um hospital universitário no Nordeste do Brasil, com 50 pacientes em 

hemodiálise. O instrumento de coleta de dados foi um formulário de entrevista e um de exame 

físico, em formato digital, aplicados entre os meses de dezembro de 2013 a maio de 2014. A 

análise dos dados foi dividida em duas etapas. Na primeira, as características definidoras, os 

fatores relacionados e de risco foram julgados quanto à sua presença pela pesquisadora, de 

acordo com os dados coletados. Na segunda etapa, baseada nos dados da primeira, foi 

realizada a inferência diagnóstica por especialistas. Os resultados foram organizados em 

tabelas e analisados segundo estatística descritiva e inferencial para os diagnósticos que 

apresentaram frequências maiores que 50%. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

instituição responsável pela pesquisa (Protocolo número 392.535), com Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética número 18710613.4.00005537. Os resultados indicam 

uma mediana de 7 (± 1,51) para diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição por 

paciente. Foram identificados seis diagnósticos com frequências maiores que 50%, a saber: 

Risco de desequilíbrio eletrolítico, Risco de Glicemia instável, Volume de líquidos excessivo, 

Disposição para equilíbrio de líquidos melhorado, Disposição para Nutrição melhorada e 

Risco de volume de líquidos deficiente. As características definidoras, fatores de risco e 

relacionados apresentaram média de 34,78 (± 6,86), 15,50 (± 3,40) e mediana de 4 (± 1,93), 

respectivamente, e 11 desses componentes apresentaram associação estatística significante 

com seus respectivos diagnósticos. As associaçãoes identificadas foram: Ruídos respiratórios 

adventícios, Edema e Congestão pulmonar com o diagnóstico Volume de líquidos excessivo; 

Expressa desejo de aumentar o equilíbrio de líquidos com o diagnóstico de enfermagem 

Disposição para equilíbrio de líquidos melhorado; Alimenta-se regularmente, Atitude em 

relação à comida coerente com as metas de saúde, Consome alimentos adequados, Expressa 

conhecimento sobre escolhas alimentares saudáveis, Expressa desejo de melhorar a nutrição, 

Expressa conhecimento sobre escolhas saudáveis de líquidos e Segue padrão apropriado de 

alimentação com o diagnóstico Disposição para nutrição melhorada. Conclui-se que os 

diagnósticos do domínio nutrição relacionados aos problemas hidroeletrolíticos são 

prevalentes na clientela submetida à hemodiálise. A identificação desses diagnósticos 

contribui para a elaboração de um plano de cuidados direcionados para as necessidades dessa 

clientela, proporcionando melhoria na qualidade de vida e avanço na prática do cuidado.  

 

Palavras-chave: Enfermagem. Diagnóstico de enfermagem. Diálise renal. 
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ABSTRACT  

The study aimed to analyze the nursing diagnoses of the nutrition domain from NANDA 

International in patients undergoing hemodialysis. This is a transversal study conducted in a 

university hospital in northeastern Brazil, with 50 hemodialysis patients. The data collection 

instrument was an interview form and a physical examination, in digital format, applied 

between the months of December 2013 to May 2014. Data analysis was divided into two 

stages. In the first, defining characteristics, related factors and risk factors were judged as to 

their presence by the researcher, according to the data collected. In the second stage, based on 

data from the first, diagnostic inference by experts was held. The results were organized in 

tables and analyzed using descriptive and inferential statistics for the diagnoses that showed 

higher frequencies than 50%. The project was approved by the Ethics Committee responsible 

for the research institution (protocol number 392 535), with Certificate Presentation to Ethics 

Assessment 18710613.4.00005537 number. The results indicate a median of 7 (± 1.51) 

nursing diagnoses of the nutrition domain per patient. Six diagnoses with greater frequency 

than 50% were identified, namely: Risk for electrolyte imbalance, Risk for unstable blood 

glucose level, Excess fluid volume, Readiness for enhanced fluid balance, Readiness for 

enhanced nutrition and Risk for deficient fluid volume. The defining characteristics, related 

and risk factors presented an average of 34.78 (± 6.86), 15.50 (± 3.40) and a median of 4 (± 

1.93), respectively, and 11 of these components had statistically significant association with 

the respective diagnoses. Were identified associations between adventitious breath sounds, 

edema and pulmonary congestion with the diagnosis Excess fluid volume; Expressed desire to 

increase fluid balance with the nursing diagnosis Readiness for enhanced fluid balance; It 

feeds regularly, Attitude to food consistent with the health goals, Consume adequate food, 

expresses knowledge about healthy food choices, expresses desire to improve nutrition, 

expresses knowledge about liquid healthier choices and following appropriate standard supply 

with diagnosis Readiness for enhanced nutrition. It is concluded that the diagnosis of the 

nutrition domain related to electrolyte problems are prevalent in customer submitted to 

hemodialysis. The identification of these diagnoses contributes to the development of a plan 

of care targeted to the needs of these clients, providing better quality of life and advance in 

the practice of care. 

 

Keywords: Nursing. Nursing diagnosis. Renal dialysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A finalidade deste estudo foi analisar os diagnósticos de enfermagem do domínio 

nutrição presentes em pacientes submetidos à hemodiálise. A iniciativa em realizar este 

estudo esteve relacionada à vivência prática da pesquisadora com pacientes renais que 

necessitam de tratamento hemodialítico, sendo observada ao longo do tempo a presença de 

sinais e sintomas desencadeados por problemas nutricionais, os quais afetam sobremaneira a 

saúde e a qualidade de vida desses pacientes.  

A doença renal é caracterizada pela retenção progressiva dos produtos do metabolismo 

nitrogenado, acúmulo de líquidos, perda da capacidade de diluir e concentrar a urina, de 

regular o equilíbrio ácido-básico e de manter o balanço e os níveis plasmáticos de eletrólitos 

(REDDENNA; BASHA; REDDY, 2014; ZATZ; SEGURO; MALNIC, 2011). Assim, a 

mesma ocorre quando os rins tornam-se incapazes de remover os produtos de degradação 

metabólica ou de realizar suas funções reguladoras (REDDENNA; BASHA; REDDY, 2014; 

RIELLA, 2010).  

A doença renal crônica (DRC) ocorre quando há perda da função renal de forma lenta, 

promovendo uma adaptação dos néfrons remanescentes e mantendo a partir disso a 

homeostase durante um longo período (ZATZ; SEGURO; MALNIC, 2011). Entretanto, 

quando essa perda acontece de maneira súbita, ocorre a doença renal aguda (REDDENNA; 

BASHA; REDDY, 2014; ZATZ; SEGURO; MALNIC, 2011). 

O tratamento inicial da doença renal consiste em deter ou atenuar a progressão dos 

sinais e sintomas, por meio do controle da glicemia e da pressão arterial, tratamento e 

prevenção das comorbidades e das complicações, como anemia, osteodistrofia e acidose. 

Quando essas condutas terapêuticas não são suficientes, o tratamento ocorre por meio de 

terapia de substituição renal (RIELLA, 2010; ZATZ; SEGURO; MALNIC, 2011). 

A terapia de substituição renal tem a função de recuperar o equilíbrio do sistema 

fisiológico, removendo os líquidos em excesso, solutos indesejáveis, e corrigindo os 

distúrbios eletrolíticos e acidobásicos (REDDENNA; BASHA; REDDY, 2014). As 

indicações para essa terapia estão relacionadas ao excesso de volume, hipercalemia, acidose 

metabólica, intoxicação urêmica e remoção de substâncias indesejáveis, como metabólitos, 

drogas e toxinas (FERMI, 2011; REDDENNA; BASHA; REDDY, 2014; RIELLA, 2010). 

As principais modalidades de terapia de substituição renal são a hemodiálise e a 

diálise peritoneal, sendo sua escolha determinada de acordo com o estado clínico do paciente, 
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disponibilidade de acesso vascular ou peritoneal e capacidade de realizar anticoagulação 

segura (FERMI, 2011; REDDENNA; BASHA; REDDY, 2014; RIELLA, 2010). 

Em âmbito mundial, o número de indivíduos que realizam terapia de substituição renal 

emerge, alcançando uma taxa de crescimento de 5 a 10% ao ano (ZATZ; SEGURO; 

MALNIC, 2011). No Brasil, de acordo com o último censo realizado em 2013 pela Sociedade 

Brasileira de Nefrologia (SBN), o número estimado de pacientes em programas de diálise foi 

de 100.397, e 89,7% realizaram a modalidade do tipo de hemodiálise (HD) (SBN, 2013). 

A HD consiste na exposição do sangue do paciente a uma circulação extracorpórea, 

deslocando-se através de uma membrana semipermeável, conhecida como filtro dialisador 

capilar. O sangue é filtrado e em seguida devolvido ao paciente, livre de excesso de líquidos e 

de produtos oriundos do metabolismo (FERMI, 2011; REDDENNA; BASHA; REDDY, 

2014; RIELLA, 2010). Esse tratamento pode ocorrer de três vezes por semana a diariamente, 

dependendo da gravidade do paciente (REDDENNA; BASHA; REDDY, 2014). 

A principal complicação apresentada pelos pacientes durante a realização da 

hemodiálise envolve as alterações hemodinâmicas decorrentes da circulação extracorpórea, 

evidenciadas pela remoção, em curto intervalo de tempo, de um grande volume de líquidos, 

implicando em diminuição da pressão arterial. Cãibras, náuseas e vômitos também podem 

estar presentes como complicações e estão relacionados com perdas de líquidos 

(REDDENNA; BASHA; REDDY, 2014). 

O enfermeiro na unidade de diálise deve desenvolver um cuidado holístico, a partir da 

identificação das necessidades de saúde do paciente, para tanto, deve orientar e acompanhar a 

realização dos procedimentos hemodialíticos. Para oferecer esse cuidado, o enfermeiro deve 

utilizar-se do processo de enfermagem (LOURENCI; PEDROSO; CARRARO, 2007). 

Para Horta (1979), o processo de enfermagem (PE) é a dinâmica das ações 

sistematizadas e inter-relacionadas, visando à assistência ao ser humano. Thomaz e 

Guidardello (2002) complementam afirmando que o PE promove o atendimento das reais 

necessidades do cliente, enfatizando a individualidade do mesmo. Garcia e Nóbrega (2009) o 

colocam como um instrumento utilizado para organizar as condições necessárias à realização 

do cuidado.  

Dentre as etapas do PE, a do diagnóstico de enfermagem (DE) possui importância 

ímpar, proporcionando a base para as intervenções de enfermagem, visando alcançar 

resultados pelos quais o enfermeiro é o responsável e contribuindo para uma linguagem 

própria da profissão (HERDMAN, 2013; LIRA, 2005). 
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Para Frazão (2012), o conhecimento dos diagnósticos de enfermagem mostra-se 

relevante para a prática assistencial, pois direciona a elaboração do plano de cuidado, 

alcançando as reais ou potenciais necessidades do paciente e promovendo ações de 

enfermagem eficientes frente às complicações advindas do tratamento de hemodiálise.  

Assim, o diagnóstico de enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos 

dados coletados, que culmina com a tomada de decisão e constitui a base para a seleção das 

intervenções com as quais se objetiva alcançar os melhores resultados (CONSELHO 

FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2009). 

Uma das classificações mais utilizadas e mundialmente divulgadas para a 

determinação dos diagnósticos de enfermagem é a NANDA Internacional (NANDA-I). Essa 

taxonomia é definida como uma classificação ordenada dos focos diagnósticos que interessam 

à enfermagem, sendo dividida em três níveis: domínios, classes e diagnósticos de 

enfermagem. A taxonomia possui 13 domínios e 47 classes, e dentro dessas encontram-se os 

diagnósticos (HERDMAN, 2013). 

Segundo Swearingen e Kenn (2005), os DEs mais comuns no paciente em diálise são: 

risco para infecção; nutrição desequilibrada; volume de líquidos excessivo; risco de volume 

de líquidos deficiente; perfusão tissular periférica ineficaz; proteção ineficaz; e padrão 

respiratório ineficaz. Frazão et al. (2014b) afirma que os diagnósticos de risco de infecção, 

volume de líquidos excessivo e intolerância a atividade estão presentes em mais de 50% dos 

pacientes renais. 

Dentre os DEs presentes no paciente renal em hemodiálise, destacam-se os do domínio 

nutrição, definido por atividades de ingestão, assimilação e uso de nutrientes com a finalidade 

de manter e reparar tecidos e produzir energia. O domínio apresenta subdivisão nas seguintes 

classes: ingestão; digestão; absorção; metabolismo; e hidratação (HERDMAN, 2013). 

Nesse contexto, o domínio nutrição possui os seguintes DEs aprovados: leite materno 

insuficiente; padrão ineficaz de alimentação do bebê; nutrição desequilibrada: menos do que 

as necessidades corporais; nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais; 

risco de nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais; disposição para 

nutrição melhorada; deglutição prejudicada; risco de glicemia instável; icterícia neonatal; 

risco de icterícia neonatal; risco de função hepática prejudicada; risco de desequilíbrio 

eletrolítico; disposição para equilíbrio de líquidos melhorado; volume de líquidos deficiente; 

volume de líquidos excessivo; risco de volume de líquidos deficiente; e risco de desequilíbrio 

do volume de líquidos (HERDMAN, 2013). 
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Sabe-se que as complicações metabólicas ocasionadas pela perda da função renal 

podem repercutir sobre o estado nutricional dos pacientes renais crônicos (BARBOSA et al., 

2010). Assim, o desequilíbrio nos mecanismos de regulação do balanço ácido e básico, 

comum em pacientes renais crônicos, tem na dieta uma importante variável para o 

desenvolvimento da acidose nesses pacientes (LEAL; LEITE JUNIOR; MAFRA, 2008). Este 

comprometimento do estado nutricional tem sido fortemente correlacionado ao aumento da 

morbimortalidade nesta clientela (RIELLA; MARTINS, 2013; TING et al., 2014). 

As diretrizes referentes à terapia nutricional para pacientes em hemodiálise afirmam 

que durante a hemodiálise nutrientes são eliminados, como vitaminas, aminoácidos e glicose, 

além da elevação do catabolismo, que pode afetar o apetite. Sendo assim, os pacientes em HD 

estão em grande risco de depleção das reservas corporais de proteína e de energia 

(ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA; CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2011). 

Merecem ser resgatados, aqui, os escritos de Nightingale (1989), que naquela época já 

abordava de forma explícita a importância do suporte nutricional para a recuperação e 

manutenção da saúde, inclusive expondo como deveria ser a assistência de enfermagem ao 

paciente, a partir da observação e valorização de sinais e sintomas que poderiam de alguma 

forma interferir na aceitação da dieta, com consequências sobre o estado nutricional, 

repercutindo assim sobre a condição de saúde. 

A escolha desse domínio justifica-se ainda pela experiência da autora do presente 

estudo como enfermeira da unidade de diálise de um hospital universitário. Observou-se na 

prática que, durante a hemodiálise, há perdas de eletrólitos, acrescidas da perda de líquidos, 

evidenciada por diminuição dos níveis pressóricos e cãibras, além de alterações nos 

parâmetros glicêmicos, provocando episódios de hipoglicemia. Somados ainda aos sinais e 

sintomas clínicos da própria doença renal. Além da visível perda de massa muscular nesses 

pacientes, ingestão ou administração excessiva de líquidos e a recusa da dieta. Por isso, dentre 

os domínios da NANDA Internacional (NANDA-I) selecionou-se o domínio nutrição, por 

acreditar que este seja expressivo para pacientes em hemodiálise. 

A identificação dos diagnósticos de enfermagem dentro desse domínio proporciona 

benefícios não somente para o paciente, que terá uma assistência direcionada às suas reais 

necessidades, bem como para o fortalecimento da enfermagem como ciência. Ressalta-se 

ainda que uma assistência segura e eficaz, pautada no compromisso e no conhecimento, 

constitui-se em fator essencial para a segurança do paciente. 

Destaca-se que a instituição participante da pesquisa ainda não utiliza a sistematização 

da assistência por meio do PE para direcionar o cuidado de enfermagem. Logo, a definição 
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dos diagnósticos apresentados por esses pacientes contribuirá para o início de um processo de 

transformação, subsidiando a assistência e consequente reconhecimento para a instituição. 

Portanto, acredita-se que este estudo fornecerá contribuições no âmbito do ensino, 

pesquisa e principalmente da assistência, pois é por meio do levantamento dos 

problemas/necessidades apresentadas por estes pacientes que o enfermeiro poderá propor 

ações que direcionem o cuidado, com embasamento científico.  

A partir dessa problemática, surgiu o interesse em desenvolver um estudo no sentido 

de auxiliar o enfermeiro na organização do cuidado, a partir da identificação dos 

problemas/necessidades dos pacientes renais em tratamento hemodialítico. Frente ao exposto, 

surgiu o seguinte questionamento: Quais diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição da 

NANDA-I estão presentes em pacientes submetidos à hemodiálise em um hospital 

universitário do Nordeste do Brasil? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

- Analisar os diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição da NANDA Internacional 

presentes em pacientes submetidos à hemodiálise. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

-Identificar os diagnósticos de enfermagem, características definidoras, fatores relacionados e 

de risco do domínio nutrição presentes nessa clientela; 

- Verificar a associação entre os diagnósticos de enfermagem e as características definidoras, 

fatores relacionados e de risco identificados na clientela em hemodiálise. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Neste tópico será apresentada uma abordagem sobre os aspectos da terapia renal 

substitutiva do tipo hemodiálise e do Processo de Enfermagem, com foco na etapa diagnóstica 

do domínio nutrição da NANDA-I. 

 

3.1 TERAPIA DE SUBSTITUIÇÃO RENAL – HEMODIÁLISE 

 

 Os rins são órgãos pares, localizados na região retroperitoneal e que têm os néfrons 

como unidades representantes de sua função. Cada rim, por sua vez, possui aproximadamente 

um milhão de néfrons que são responsáveis pela filtração do plasma sanguíneo, contribuindo 

assim com a homeostasia corporal. Para tanto, esses órgãos removem substâncias prejudiciais 

ao funcionamento adequado do organismo, reabsorvem nutrientes vitais, regulam o volume de 

líquidos e eletrólitos, produzem hormônios e realizam gliconeogênese (BASTOS; 

BREGMAN; KIRSZTAJN, 2010; GUYTON; HALL, 2006; NATIONAL KIDNEY 

FOUNDATION, 2013; WIDMAIER; RAFF; STRANG, 2006; ZATZ; SEGURO; MALNIC, 

2011). 

 No entanto, quando os rins tornam-se incapazes de realizar essas funções, desenvolve-se 

a insuficiência renal, implicando em danos ao organismo, como a retenção de líquidos, 

alterações eletrolíticas e acúmulo de substâncias tóxicas (WIDMAIER; RAFF; STRANG, 

2006; ZATZ; SEGURO; MALNIC, 2011). 

 As doenças renais, por sua vez, podem ser classificadas em duas importantes categorias, 

a Injúria Renal Aguda (IRA) e a Doença Renal Crônica (DRC). A IRA ocorre quando os rins 

param repentinamente de funcionar, total ou parcialmente, com consequências graves, porém 

com possibilidade de resgate futuro de sua função. 

 No entanto, quando a perda da função renal ocorre lentamente, devido à subtração 

gradual e também irreversível de néfrons, ocorre um reajuste na função das unidades 

remanescentes para manter o ritmo de filtração glomerular (RFG) em valores aceitáveis, 

compensando a função dos danificados e mantendo a homeostasia do organismo por um 

longo período. Nesta situação, ocorre a DRC (GUYTON; HALL, 2006; RIELLA, 2010; 

ZATZ; SEGURO; MALNIC, 2011).  

Esse processo de adaptação dos néfrons para manter a função renal, porém, tem um 

limite, impostopelos néfrons remanescentes que, não mais conseguindo compensar a função 

daqueles perdidos, também se danificam, e assim instala-se a Doença Renal Terminal – DRT 
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(GUYTON; HALL, 2006; WIDMAIER; RAFF; STRANG, 2006; ZATZ; SEGURO; 

MALNIC, 2011). 

Segundo o consenso adotado mundialmente proposto pela National Kidney 

Foundation (2013), a DRC está presente quando há anormalidades na função ou estrutura 

renal, por um período maior que três meses, expressadas por uma diminuição no RFG, 

menorque 60 mL/mim/1,73 m2, independente da causa da doença, ou quando esse ritmo for 

maior que 60 mL/mim/1,73m2 associado a um ou mais marcadores de lesão renal (hematúria, 

proteinúria, alterações detectadas por biopsias ou exames de imagem, história de transplante 

renal). 

 A National Kidney Foundation (2012) orienta também a prática clínica para o 

diagnóstico da IRA, colocando como parâmetros: um aumento da creatinina sérica maior ou 

igual a 0,3 mg/dl em 48 horas, ou um aumento de creatinina sérica maior ou igual a 1,5 vezes 

o valor basal presumido ou conhecido nos últimos sete dias, ou um volume urinário menor 

que 0,5 ml/kg/h por 6 horas. 

Essas alterações da função renal desencadeiam sinais e sintomas que variam de 

intensidade conforme o nível da lesão, com repercussão em outros sistemas orgânicos, como o 

gastrintestinal, cardiorrespiratório, neurológico, hematológico, endócrino, dermatológico, 

provocando dentre outros sintomas: inapetência, náuseas, vômitos, sangramentos, anemia, 

catabolismo aumentado, perda de massa muscular, dispneia, hipertensão, insuficiência 

cardíaca, edema pulmonar, arritmias, sonolência, tremores, agitação, convulsão, coma, 

depressão imunológica, entre outros (BASTOS;BREGMAN; KIRSZTAJN, 2010; RIELLA, 

2010; ZATZ; SEGURO; MALNIC, 2011). 

 O tratamento da DRC é baseado no diagnóstico precoce, no acompanhamento 

nefrológico e em terapias para retardar a progressão da doença, como controle dos níveis 

pressóricos e glicêmicos, restrições nutricionais, incentivo ao estilo de vida saudável, dentre 

outros. No entanto, na evidência de progressão para a fase terminal da doença é necessária a 

preparação do paciente para o início da Terapia Renal Substitutiva – TRS (BASTOS; 

BREGMAN; KIRSZTAJN, 2010; BASTOS; KIRSZTAJN, 2011; RIELLA, 2010; ZATZ; 

SEGURO; MALNIC, 2011). Segundo as diretrizes da National Kidney Foundation (2013), a 

necessidade de TRS acontece quando o RFG apresenta um valor menor que 15 

mL/mim/1,73m2, mostrando que as formas conservadoras de tratamento não são mais 

suficientes.  

A HD é um tipo de tratamento que substitui, de forma artificial, a função renal. Este 

tratamento consiste na filtração e depuração do sangue, para isso utiliza-se de uma máquina 
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em que o sangue, através de uma circulação extracorpórea, passa por um filtro dialisador 

composto por membranas semipermeáveis que permitem a extração do organismo de solutos 

tóxicos e líquidos em excesso (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008; FERMI, 2011; 

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION, 2006; REDDENNA; BASHA; REDDY, 2014). 

Para que ocorra esse processo é necessária a exposição do sangue às soluções de 

diálise, conhecidas como dialisato, compostas por elementos químicos nas mesmas 

concentrações fisiológicas do plasma sanguíneo. Nesse momento, tanto a água quanto as 

toxinas presentes no organismo, assim como os elementos químicos do dialisato, que 

conseguem transitar através dos poros da membrana do filtro, utilizam-se dos mecanismos de 

difusão e ultrafiltração (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008; FERMI, 2011; REDDENNA; 

BASHA; REDDY, 2014; SMELTZER et al., 2012). 

A difusão consiste na movimentação aleatória das moléculas provocada pelo gradiente 

de concentração entre soluções, compreendida aqui como a solução de diálise e o sangue. 

Enquanto que, na ultrafiltração, as moléculas de água, que são extremamente pequenas, 

passam sem dificuldade através dos poros da membrana, utilizando-se para isso de uma força 

osmótica ou hidrostática (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008; FERMI, 2011; SMELTZER et 

al., 2012). 

 Moléculas menores, como ureia, glicose, sódio e potássio, presentes no sangue, 

atravessam essa membrana. Contudo, da mesma forma que são removidas substâncias 

indesejáveis, juntamente com elas se deslocam para o dialisato substâncias essenciais ao 

organismo, como aminoácidos, peptídeos, vitaminas e também glicose (REDDENNA; 

BASHA; REDDY, 2014; RIELLA; MARTINS, 2013). 

Além disso, o tratamento hemodialítico é considerado hipercatabólico, por estar 

associado com aumento da proteólise muscular, acrescido ainda do estado de uremia e acidose 

metabólica que envolve a doença renal, o que contribui com estado de desnutrição (RIELLA; 

MARTINS, 2013). Considera-se ainda que o índice de morbidade e mortalidade está 

relacionado com o estado nutricional e a adequação da diálise (RIELLA; MARTINS, 2013; 

TING et al., 2014). Afirma-se que esses índices são extremamente elevados (JABLONSKI; 

CHONCHOL, 2014), chegando a mortalidade a atingir 48% dos pacientes (SIVIERO; 

MACHADO; CHERCHIGLIA, 2014).  

A porcentagem de pacientes desnutridos na fase final da doença encontra-se entre 40% 

e 70%. Essa variação acontece devido à utilização de diferentes métodos empregados para a 

avaliação nutricional e as características da população, estando relacionadas, dentre outros, 
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com a perda do apetite, disgeusia, digestão e absorção prejudicadas, acidose metabólica e 

estresse emocional (SAHAY; SAHAY; BARUAH, 2014). 

A anemia é uma das complicações comuns nos pacientes renais em HD e se traduz por 

intolerância a atividade física, fadiga, déficits cognitivos e agravamento das doenças 

cardiovasculares (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). Alves e Gordan (2014) afirmam que a 

anemia é agravada por deficiência de ferro provocada, dentre outros motivos, por coletas 

frequentes de amostras de sangue para exames laboratoriais e perdas nos filtros dialisadores. 

Este segundo acontece ao término da HD e quando ocorre coagulação do sistema dialisador, 

na contraindicaçãodo uso de anticoagulante. Bastos e Kirsztajn (2011) colocam ainda que os 

pacientes que têm valores baixos de hemoglobina apresentam prognósticos piores. 

Afirma-se também que o procedimento de HD interfere no metabolismo proteico por 

meio das perdas de aminoácidos, entre 6 a 12 g por sessão de HD, valor semelhante ao 

extracelular, que chega a reduzir-se entre 20 e 50% após cada HD. Esta indução do 

catabolismo proteico é provocada, provavelmente, por diminuição na síntese de proteína, 

desencadeada por redução na disponibilidade de aminoácidos decorrente da própria HD 

(GARIBOTTO et al., 2010). 

Lukawsky et al. (2014) encontraram em seus estudos que os níveis de albumina baixos 

estão associados com aumento da mortalidade para pacientes em HD. Então sugerem 

modificações dietéticas que promovam maior ingestão de proteína e assim melhorem o estado 

nutricional desses pacientes. 

Autores colocam que durante a HD são perdidas moléculas de glicose, isso porque seu 

peso molecular é muito pequeno, o que facilita o deslocamento pela membrana do capilar 

(ABE et al., 2011). Pedersen et al. (2011) comentam que essas perdas podem variar ente 15 g 

a 30 g de glicose por sessão de HD, o que implica em perda de energia, evidenciada, muitas 

vezes, por episódeos de hipoglicemia (LEITE et al., 2013). 

Perdas de vitaminas também ocorrem durante o tratamento hemodialítico, 

principalmente das vitaminas B1, B2 e B6, além dos ácidos ascóbico e fólico, porém não são 

perdas consideráveis, isso acontece dentre outros motivos devido ao grande tamanho 

molecular, no entanto, existe uma perda maior de vitamina B12 por ligação desta às proteínas 

plasmáticas (RIELLA; MARTINS, 2013). 

Apesar das consequências impostas pelo tratamento hemodialítico, este é essencial 

para a manutenção da vida dos pacintes renais terminais, pois a doença renal, na sua forma 

aguda ou crônica, é permeada por alterações metabólicas, hormonais e bioquímicas, que se 

não controladas são incompatíveis com a vida. Portanto, a adequação da diálise é primordial 
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para prevenir sintomas urêmicos, os que têm relação também com o desencadeamento da 

desnutrição (RIELLA; MARTINS, 2013; SAHAY; SAHAY; BARUAH, 2014). 

 

 

3.2 ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE DIÁLISE 

 

A assistência de enfermagem ao paciente com doença renal crônica teve início no 

século 20 e era restrita à prestação de cuidados paliativos, porém, com desenvolvimento 

tecnológico das máquinas de HD, a perspectiva de vida do paciente aumentou e o enfermeiro 

assumiu o controle do cuidado durante o tratamento (BEVAN, 1998). 

A realização do tratamento hemodialítico requer conhecimento específico e atenção 

minusiosa da equipe de enfermagem, pois a complexidade envolvida na realização do mesmo 

requer preparo para atuar frente a eventos adversos em caráter de urgência (FERMI, 2011; 

PRESTES et al., 2011; SILVA, 2010). No entanto, faz-se relevante atentar para a não 

mecanização da assistência de enfermagem durante a HD, tornando o cuidado restrito a operar 

equipamentos, manipular cateteres e trocar soluções dialisadoras. O cuidado integral a esse 

cliente emerge como necessário, requerendo uma atenção holística e humanizada (PAIM et 

al., 2006; SANTANA et al., 2012). 

O enfermeiro é o profissional que assiste de perto o paciente durante realização da 

hemodiálise, portanto, deve estar apto a intervir rapidamente, uma vez que a realização de 

diagnósticos precoces e a observação de possíveis complicações podem evitar desfechos 

negativos que envolvem esse tratamento (FERMI, 2011; MENDONÇA; BRITO; TORRES, 

2013; SANTANA et al., 2012).  

Portanto, atua também respaldado pela RDC n° 11, de 13 de março de 2014, que 

dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Diálise, 

orientando as unidades de diálise a garantir uma assistência ao paciente em caso de 

intercorrências relacionadas ao tratamento, além de recomendar a elaboração, implementação 

e manutenção de um plano de gerenciamento das tecnologias em saúde, com suporte de 

conhecimento científico, visando, dentre outros objetivos, a segurança do paciente. 

Isso não exclui do enfermeiro a responsabilidade de dar atenção às expressões de dor e 

sofrimento pelos quais passam esses pacientes, promovendo, assim, além da eficiência técnica 

do tratamento, o conforto emocional (PRESTES et al., 2011; RAMOS et al., 2008). 

O enfermeiro que atua na unidade de diálise deve implementar ações educativas, que 

envolvem tanto o paciente quanto sua família, realizar a consulta de enfermagem, além de 
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prevenção de agravos, contribuindo então com a qualidade de vida do paciente em HD. 

Dentre essas orientações, destacam-se as que envolvem o autocuidado, como controle do 

peso, hábitos alimentares adequados e cuidados com acessos venosos (SANTANA et al., 

2012; FRAZÃO et al., 2014a). Somado a isso, tem-se a capacitação e atualização da equipe de 

enfermagem, que são fundamentais para a prestação de uma assistência segura (SANTANA et 

al., 2012). 

Ressalta-se, ainda, como atribuição específica do enfermeiro, a aplicação do processo 

de enfermagem, pois é por meio dele que o enfermeiro direciona a prestação do cuidado, 

percorrendo todas as suas etapas, desde a investigação, passando pela inferência diagnóstica e 

culminando no planejamento e implementação do cuidado, este de forma humanizada, ética e 

embasado cientificamente (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, 2009; 

BEZERRA et al., 2012; DURAN; TOLEDO, 2011; MANGUEIRA et al., 2012). 

 

3.3 PROCESSO DE ENFERMAGEM E ETAPA DIAGNÓSTICA 

 

 A enfermagem é uma profissão que tem o suporte da ciência para a prestação do 

cuidado, utilizando-se para isso da articulação de conhecimentos teóricos e práticos 

estabelecidos somados à sensibilidade e criatividade humana (CARRARO, 2001). 

 Assim, a assistência de enfermagem é embasada por julgamentos clínicos, norteados por 

conhecimentos adquiridos, formando um mecanismo dinâmico que caracteriza o Processo de 

Enfermagem (PE), este compreendido como um instrumento à disposição da atividade 

intelectual do enfermeiro (CRUZ, 2008) 

 A forma utilizada para organizar o trabalho e operacionalizar esse cuidado, quanto ao 

método, pessoal e instrumentos, é denominada Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) e, dentro desta, coloca-se o PE. No contexto dessa organização, a enfermagem vem 

contribuir para a atenção à saúde da população e ademais adquirir reconhecimento 

profissional (COFEN, 2009). Para tanto, a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem – 

COFEN nº 358/2009 obriga todas as instituições de saúde do Brasil, públicas ou privadas, a 

implantarem o PE. 

 O PE, por sua vez, define-se por um instrumento metodológico disposto a direcionar o 

enfermeiro na prestação do cuidado. É constituído por cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes, a saber: investigação, diagnóstico de enfermagem, 

planejamento, implementação e avaliação (COFEN, 2009; DURAN; TOLEDO, 2011; 

MANGUEIRA et al., 2012). 
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Portanto, para efetivar o PE, o enfermeiro necessita de um suporte teórico científico, 

fazendo uso ainda da capacidade cognitiva concomitante com a experiência prática. Isto o 

auxiliará na avaliação dos indicadores clínicos necessários para a identificação da etapa 

diagnóstica do PE e, posteriormente, ter o respaldo necessário para a realização das etapas 

seguintes (COFEN, 2009; MANGUEIRA et al., 2012; ROCHA; MAIA; SILVA, 2006; 

MARIN et al., 2010; TEIXEIRA et al., 2011).  

Compondo a segunda etapa do PE, os diagnósticos de enfermagem são elencados pelo 

raciocínio científico sobre as informações clínicas apresentadas pelos indivíduos. Estes 

norteiam o planejamento, a implementação e avaliação do cuidado prestado. Para a 

identificação dos DEs, o enfermeiro faz uso de ferramentas como as classificações de 

enfermagem; dentre elas, a mais utilizada, em âmbito mundial, é a taxonomia II da NANDA-

I, que estrutura-se em três níveis: domínios, classes e diagnósticos de enfermagem. Desse 

modo, organizam-se em 13 domínios, a saber: promoção da saúde, nutrição, eliminação e 

troca, atividade/repouso, percepção/cognição, autopercepção, papéis/relacionamentos, 

sexualidade, enfrentamento/tolerância ao estresse, princípios da vida, segurança/proteção, 

conforto e crescimento/desenvolvimento (HERDMAN, 2013). 

Os domínios supracitados encontram-se subdivididos em classes, e dentro de cada 

classe existe uma gama de DEs aprovados. Os DEs configuram-se no julgamento clínico às 

respostas humanas, individuais, familiares ou da comunidade, apresentadas frente aos 

problemas de saúde/processos vitais, sejam eles reais ou potenciais. Estes são a base para a 

escolha das intervenções de enfermagem e consequente alcance das metas esperadas 

(HERDMAN, 2013). 

Os DEs da taxonomia II da NANDA-I contêm os itens a seguir: título, que nomeia o 

diagnóstico; definição, que descreve claramente e exatamente o título; características 

definidoras, que são indícios clínicos de um diagnóstico e são identificados por meio da 

avaliação clínica e exames; fatores relacionados, entendidos como elementos que causam o 

diagnóstico; e os fatores de risco, presentes apenas em diagnósticos de risco (BOERY; 

GUIMARÕES; BARROS, 2005; HERDMAN, 2011). 

 

3.4 DOMÍNIO NUTRIÇÃO DA NANDA-I 

 

Dentre os domínios da NANDA Internacional, destaca-se o de nutrição, pertencente à 

taxonomia II da NANDA-I. Este é definido por atividades de ingerir, assimilar e usar 

nutrientes com fins de manter e reparar tecidos e produzir energia. Composto por 17 
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diagnósticos de enfermagem aprovados, oito reais, sete de risco e dois de promoção da saúde, 

categorizados em cinco classes, a saber: ingestão, digestão, absorção, metabolismo e 

hidratação (HERDMAN, 2013). 

A classe ingestão caracteriza-se por levar o alimento e nutrientes para dentro do 

organismo. Os diagnósticos de enfermagem reais aprovados para essa categoria são: 

Deglutição prejudicada, Leite materno insuficiente, Nutrição desequilibrada: menos do que as 

necessidades corporais, Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais e 

Padrão ineficaz de alimentação do lactente. Esta classe possui apenas um diagnóstico de 

enfermagem de risco e um de promoção da saúde, a saber: Risco de nutrição desequilibrada: 

mais do que as necessidades corporais e Disposição para nutrição melhorada, respectivamente 

(HERDMAN, 2013). 

Para Riella e Martins (2013), muitos pacientes renais em HD ingerem quantidades 

insuficientes de nutrientes, abaixo do recomedado, provocado dentre outros motivos por 

anorexia, restrições financeiras, iatrogenia, dentição deficiente, além das disfunções 

gastrintestinais decorrentes da doença renal. 

O DE deglutição prejudicada é definido pelo funcionamento anormal do mecanismo 

de deglutição associado a déficit na estrutura ou função oral, faríngea ou esofágica. As 

características definidoras deste diagnóstico são categorizadas de acordo com a localização do 

prejuízo, a saber: Prejuízo na fase esofágica, Prejuízo na fase oral e Prejuízo na fase faríngea 

(HERDMAN, 2013). 

Assim, Prejuízo na fase esofágica possui as seguintes CDs: Anormalidade na fase 

esofágica, segundo estudo da deglutição; Azia; Bruxismo; Deglutições múltiplas; Despertar 

durante o sono; Dor epigástrica; Evidência observada de dificuldade para deglutir; 

Hematêmese; Hiperextensão da cabeça; Irritabilidade inexplicável perto do horário das 

refeições; Limitação do volume; Odinofagia; Recusa em alimentar-se; Regurgitação de 

conteúdo gástrico ou arrotos úmidos; Relato de que “alguma coisa entalou”; Respiração com 

odor ácido; Tosse noturna; Vômito; e Vômito no travesseiro (HERDMAN, 2013). 

Sinais e sintomas que compõem esse diagnóstico de enfermagem podem ser 

evidenciados no paciente renal, não necessariamente associados à deglutição prejudicada, mas 

interpretados como características da doença renal, como inapetência, náuseas, vômitos, além 

de refluxo associado a doenças gastrintestinais coexistentes (RIELLA, 2010). 

Seguinte a essa categoria tem-se Prejuízo na fase oral, com 19 CDs, são elas: Acúmulo 

de líquidos nos sulcos laterais; Alimentos empurrados para fora da boca; Anormalidade na 

fase oral, segundo estudo de deglutição; Baba; Deglutição pedaço a pedaço; Engasgo antes da 
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deglutição; Entrada prematura do bolo; Falta de ação da língua para formar o bolo; Falta de 

mastigação; Fechamento incompleto dos lábios; Formação lenta do bolo; Incapacidade para 

esvaziar a cavidade oral; Os alimentos caem da boca; Refeições longas com pequena 

consumação; Refluxo nasal; Sialorreia; Sucção fraca resultando em preensão insuficiente da 

região areolo-mamilar; Sufocar antes da deglutição; e Tossir antes da deglutição 

(HERDMAN, 2013). 

A falta de mastigação, consequência da dentição prejudicada, possui relação com o 

processo de deglutição. Estudo realizado com pacientes renais em hemodiálise apontou que 

68% dos pacientes apresentavam dentição prejudicada (FRAZÃO et al., 2014b). 

Por fim, as características definidoras do Prejuízo na fase faríngea: Anormalidade na 

fase faríngea, segundo estudo da deglutição; Deglutição retardada; Deglutições múltiplas; 

Elevação inadequada da laringe; Engasgo antes da deglutição; Febres inexplicadas; Infecções 

pulmonares recorrentes; Posições alteradas da cabeça; Qualidade da voz gorgolejante; Recusa 

de alimentos; Refluxo nasal; Sufocar antes de deglutição; e Tossir antes da deglutição 

(HERDMAN, 2013).  

Ainda no diagnóstico de enfermagem Deglutição prejudicada, Herdman (2013) coloca 

que os fatores relacionados são classificados em: Defeitos congênitos e problemas 

neurológicos. Na primeira classificação, os FRs são: Anomalias de via aérea superior; 

Comportamento autolesivo; Desnutrição de energia proteica; Distúrbios respiratórios; Doença 

cardíaca congênita; Estados com hipotonia significativa; História de alimentação por sonda; 

Insuficiência para desenvolver-se; Lesão neuromuscular; Obstrução mecânica; e Problemas de 

alimentação relacionados ao comportamento. Em problemas neurológicos, há 17 FRs, a saber: 

Acalasia; Anormalidades da laringe; Anormalidades de vias aéreas superiores; Anormalidades 

orofaríngeas; Atraso no desenvolvimento; Defeitos anatômicos adquiridos; Defeitos 

esofágicos; Defeitos laríngeos; Defeitos nas cavidades nasofaríngeas; Defeitos nasais; 

Defeitos traqueais; Doença do refluxo gastresofágico; Envolvimento do nervo craniano; 

Lesão traumática da cabeça; Paralisia cerebral; Prematuridade; e Traumas.  

Destaca-se aqui a desnutrição calórico-proteica, comum nos pacientes em HD e 

manifestada por mal-estar, fadiga, cicatrização de feridas comprometidas, suscetibilidade 

aumentada para infecções, além de contribuir significamente com os índices de hospitalização 

e mortalidade (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008). Os problemas de alimentação 

relacionados ao comportamento também devem ser abordados, pois têm relação com as 

restrições impostas pela rotina do tratamento de HD, privações alimentares e o uso de 

medicamentos (RIELLA; MARTINS, 2013). 
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A NANDA-I define o DE Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades 

corporais como ingestão de nutrientes que excede as necessidades metabólicas. Este possui 

sete características definidoras, são elas: Comer em respostas a estímulos externos, Comer em 

respostas a estímulos internos que não a fome, Dobra da pele do tríceps ˃25 mm em mulheres 

e ˃15 mm em homens, Ingestão de alimentos concentrada no final do dia, Estilo de vida 

sedentário, Padrão de alimentação disfuncional e Peso 20% acima do ideal para a altura e 

compleição. Ainda apresenta Ingestão excessiva em relação à atividade física e Ingestão 

excessiva em relação às necessidades metabólicas, como fatores relacionados (HERDMAN, 

2013). 

É interessante colocar que a presença deste DE pode implicar em efeito positivo para 

os pacientes em HD, pois estudos mostram que o IMC tem relação inversa com os índices de 

mortalidade para doenças cardiovasculares nesses pacientes, entendido como fator de 

proteção nestes pacientes (TING et al., 2014). 

Por sua vez, a presença do diagnóstico de enfermagem Nutrição desequilibrada: menos 

do que as necessidades corporais é preocupante para esses pacientes, pois a desnutrição, 

consequente também da ingestão de alimentos menor que as necessidades corporais, é 

responsável pelos índices altos de morbimortalidade, como mencionado anteriormente 

(RIELLA; MARTINS, 2013; TING et al., 2014).  

Para Herdman (2013) esse DE caracteriza-se por Ingestão insuficiente de nutrientes 

para satisfazer às necessidades metabólicas. Este possui as seguintes características 

definidoras: Aversão ao ato de comer; Cavidade bucal ferida; Cólicas abdominais; Diarreia; 

Dor abdominal; Esteatorreia; Falta de comida; Falta de informação; Falta de interesse na 

comida; Fragilidade capilar; Fraqueza dos músculos necessários à mastigação; Ideias erradas; 

Incapacidade percebida de ingerir comida; Informações incorretas; Mucosas pálidas; Perda de 

peso com ingestão adequada de comida; Perda excessiva de cabelos; Peso corporal 20% ou 

mais abaixo do ideal; Relato de ingestão inadequada de alimentos, menor que a PDR (porção 

diária recomendada); Relato de sensação de sabor alterada; Ruídos intestinais hiperativos; 

Saciedade imediatamente após a ingestão, e Tônus muscular insatisfatório.  

A autora traz ainda como fatores relacionados a Capacidade prejudicada de absorver 

alimentos, Capacidade prejudicada de digerir os alimentos, Capacidade prejudicada de ingerir 

os alimentos, Fatores biológicos, Fatores econômicos e Fatores psicológicos (HERDMAN, 

2013). 

Risco de nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais, único 

diagnóstico de risco da classe ingestão, é caracterizado pelo risco de ingestão de nutrientes 
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que excede as necessidades metabólicas. Este tem 12 fatores de risco, a saber: Associação de 

comida com outras atividades, Comer em resposta a estímulos externos, Comer em resposta a 

estímulos internos que não a fome, Disfunção dos padrões alimentares, Estilo de vida 

sedentário, Ingestão de alimentos concentrada no final do dia, Obesidade em um ou ambos os 

pais, Peso basal superior no começo de cada gestação, Relato de uso de alimentos antes dos 5 

meses de idade, Transição rápida entre os percentuais de crescimento em crianças, Uso 

observado de comida como medida de conforto, Uso observado de comida como recompensa 

(HERDMAN, 2013). 

O diagnóstico de enfermagem de promoção da saúde, Disposição para nutrição 

melhorada, é conceituado pela NANDA-I como um padrão de ingestão de nutrientes que é 

suficiente para satisfazer as necessidades metabólicas e que pode ser reforçado. Possui as 

seguintes características definidoras: Alimenta-se regulamente, Armazenagem de alimentos 

com segurança, Armazenagem de líquidos com segurança, Atitude em relação à bebida 

coerente com as metas de saúde, Atitude em relação à comida coerente com as metas de 

saúde, Consome alimentos adequados, Consome líquidos adequados, Expressa conhecimento 

sobre escolhas alimentares saudáveis, Expressa conhecimento sobre escolhas saudáveis de 

líquidos, Expressa desejo de melhorar a nutrição, Prepara os alimentos com segurança, 

Prepara os líquidos com segurança e Segue um padrão apropriado de alimentação 

(HERDMAN, 2013). Subtende-se que uma disposição do paciente para alimentar-se de forma 

adequada o auxilia no enferntamento da doença, por meio da possível melhora do estado 

nutricional (MORANTE et al., 2014; ZAMBRA; HUTH, 2010). 

A digestão e absorção, classes do domínio nutrição, conceituam-se por atividades 

físicas e químicas que convertem alimentos em substâncias adequadas à absorção e 

assimilação e pelo ato de absorver os nutrientes pelos tecidos do organismo, respectivamente. 

Nestas classes não há nenhum diagnóstico de enfermagem aprovado (HERDMAN, 2013). 

A quarta classe do domínio nutrição, denominada de metabolismo, é definida por 

processos químicos e físicos que ocorrem nos organismos vivos e nas células para o 

desenvolvimento e o uso do protoplasma, produção de resíduos e energia, com a liberação de 

energia para todos os processos vitais. Esta possui os seguintes diagnósticos de enfermagem 

de risco: Risco de glicemia instável, Risco de icterícia neonatal e Risco de função hepática 

prejudicada, sendo apenas um diagnóstico de enfermagem real, a Icterícia neonatal 

(HERDMAN, 2013). Segundo a NANDA-I, o DE Risco de função hepática prejudicada 

define-se por risco de função hepática que pode comprometer a saúde. Apresenta os seguintes 
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fatores de risco: Abuso de substâncias, Coinfecção por HIV, Infecção viral e Medicamentos 

hepatotóxicos (HERDMAN, 2013). 

Por sua vez, o diagnóstico de enfermagem Risco de glicemia instável caracteriza-se 

por risco de variação dos níveis de glicose no sangue em relação aos parâmetros normais. Este 

possui 16 fatores de risco, a saber: Aumento de peso, Conhecimento deficiente sobre o 

controle do diabetes, Controle de medicamentos, Estado de saúde física, Estado de saúde 

mental, Estresse, Falta de aceitação do diagnóstico, Falta de adesão ao controle do diabetes, 

Falta de controle do diabetes, Gravidez, Ingestão alimentar, Monitorização inadequada da 

glicemia, Nível de atividade física, Nível de desenvolvimento, Perda de peso e Períodos 

rápidos de crescimento (HERDMAN, 2013). 

É importante abordar que durante a HD, além da remoção de substãncias tóxicas, são 

removidos também elementos nutricionais essenciais, como, por exemplo a glicose, 

colocando o paciente em risco de desenvolver hipoglicemia (REDDENNA; BASHA; 

REDDY, 2014; RIELLA; MARTINS, 2013). Estudo realizado com população semelhante 

mostrou que o índice de hipoglicemia corresponde a mais de 60% de todas as hemodiálises 

realizadas durante dois anos (LEITE et al., 2013). 

Por último, e não menos importante, a classe hidratação, elucidada por ingestão e 

absorção de líquidos e eletrólitos. Possui seis diagnósticos de enfermagem, três de risco, dois 

reais e um de promoção da saúde, denominados de: Volume de líquidos deficiente e Volume 

de líquidos excessivo; Risco de desequilíbrio eletrolítico, Risco de volume de líquidos 

deficiente; Risco de desequilíbrio do volume de líquidos; e Disposição para equilíbrio de 

líquidos melhorado (HERDMAN, 2013). 

O DE Risco de desequilíbrio eletrolítico é definido pela NANDA-I por risco de 

mudança nos níveis de eletrólitos séricos capaz de prometer a saúde. Seus fatores de risco são: 

Diarreia, Disfunção endócrina, Disfunção renal, Efeitos secundários relacionados a 

tratamento, Mecanismos reguladores, Volume de líquidos deficiente, Volume de líquidos 

excessivo e Vômito (HERDMAN, 2013). 

Esse DE de risco é marcante para a população renal, pois é conhecido como sinal da 

falência renal, como coloca a literatura (WIDMAIER; RAFF; STRANG, 2006; ZATZ; 

SEGURO; MALNIC, 2011); além de esse risco permear também o tratamento de HD 

(FERMI, 2011). 

O risco de volume de líquidos deficiente, por sua vez, caracteriza-se como 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. Apresenta como fatores de risco 
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Deficiência de conhecimento, Desvio que afetam a absorção de líquidos, Desvio que afetam a 

ingestão de líquidos, Desvio que afetam o acesso de líquidos, Extremos de idade, Extremos de 

peso, Falha nos mecanismos reguladores, Fatores que influenciam as necessidades de 

líquidos, Medicamento, Perda ativa de volume de líquidos, Perda de líquido por vias anormais 

e Perdas excessivas por vias normais (HERDMAN, 2013). 

Geralmente esse diagnóstico não é encontrado nos pacientes com falência renal, mas o 

excesso de líquido sim, como sinal de congestão por falta de eliminação de líquido, 

característica da insuficiência renal (WIDMAIER; RAFF; STRANG, 2006; ZATZ; 

SEGURO; MALNIC, 2011). 

Risco de desequilíbrio do volume de líquidos conceitua-se pelo risco de diminuição, 

aumento ou rápida mudança de uma localização para outra do líquido intravascular, 

intersticial e/ou intracelular. Refere-se à perda ou ganho, ou a ambos, dos líquidos corporais. 

Possui oito fatores de risco, a saber: Ascite, Cirurgia abdominal, Lesão traumática, Obstrução 

intestinal, Pancreatite, Queimaduras, Sepse e Tratamento com aférese (HERDMAN, 2013). 

 A NANDA-I conceitua volume de líquidos deficiente como diminuição do líquido 

intravascular, intersticial e/ou intracelular. Refere-se a um risco de desidratação, apenas por 

perda de água, sem mudança no sódio. Possui 17 características definidoras, são elas: 

Aumento da frequência de pulso, Aumento da temperatura corporal, Aumento na 

concentração urinária, Diminuição da pressão de pulso, Diminuição da pressão sanguínea, 

Diminuição do débito urinário, Diminuição do enchimento nervoso, Diminuição do turgor da 

língua, Diminuição do turgor da pele, Diminuição do volume do pulso, Elevação do 

hematócrito, Fraqueza, Mucosas secas, Mudança no estado mental, Pele seca, Perda súbita de 

peso e Sede. Falha dos mecanismos reguladores e Perda ativa de volume de líquido são os 

fatores relacionados deste DE (HERDMAN, 2013). 

O diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos excessivo define-se por retenção 

aumentada de líquidos isotônicos. Alterações da pressão arterial pulmonar, Anasarca, 

Ansiedade, Azotemia, Congestão pulmonar, Derrame pleural, Dispneia, Distensão da veia 

jugular, Edema, Eletrólitos alterados, Ganho de peso em um curto período, Hematócrito 

diminuído, Hemoglobina diminuída, Ingestão maior que o débito, Inquietação, Mudança no 

estado mental, Mudança na densidade urinária, Mudanças na pressão arterial, Mudanças no 

padrão respiratório, Oliguria, Ortopneia, Presença da 3ª bulha, Pressão venosa central 

aumentada, Reflexo hepatojugular positivo e Ruídos respiratórios adventícios são as CDs 

deste diagnóstico. Possui três FRs, são eles: Ingesta excessiva de líquidos, Ingesta excessiva 

de sódio e Mecanismos reguladores comprometidos (HERDMAN, 2013). 
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Este DE é expressivo para os pacientes com falência renal, sendo quase sempre a 

causa de indicação de HD. Estudo realizado com pacientes submetidos à HD apontou 

associação estatística de oito CDs com o referido diagnóstico (FERNANDES et al., 2014). 

 De acordo a NANDA-I, o DE Disposição para equilíbrio de líquidos melhorado é 

caracterizado por um padrão de equilíbrio entre o volume de líquidos e a composição química 

dos líquidos corporais que é suficiente para satisfazer as necessidades físicas e pode ser 

reforçado. Apresenta 11 características definidoras, são elas: Bom turgor tissular, Densidade 

urinária nos limites normais, Expressa desejo de aumentar o equilíbrio de líquidos, Ingestão 

adequada para as necessidades diárias, Mucosas hidratadas, Nenhuma evidência de edema, 

Peso estável, Quantidade de urina eliminada apropriada para a quantidade de líquidos 

ingeridos, Risco de volume de líquido deficiente, Sem sede excessiva e Urina de cor clara 

(HERDMAN, 2013). 

 Riella e Martins (2013) afirmam que o somatório de métodos para a avaliação e 

diagnóstico do estado nutricional de pacientes renais é a melhor forma para se obter 

informações sobre a condição nutricional e que, quando coletadas e interpretadas de forma 

adequada, produzem resultados valiosos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, que, segundo Passose Ruffino Netto (2011), 

são conhecidos como seccionais, de prevalência ou de corte transversal, apresentando como 

característica básica a forma de seleção dos participantes, a partir de uma população ou 

amostra. 

Nos estudos transversais, o pesquisador não intervém, apenas observa e registra as 

informações para posterior análise, coletando os dados sobre a exposição e o desfecho 

simultaneamente; utiliza-se este tipo de estudo quando se deseja estimar a frequência com que 

um determinado evento se manifesta em uma população específica (BASTOS; DUQUIA 

2007). 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada na Unidade de Diálise do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL). Instituição voltada para o ensino, pesquisa e extensão, que integra o grupo 

dos 45 hospitais de ensino do Ministério da Educação (MEC), ligada à Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e 

administrada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). O HUOL conta 

com instalações amplas e modernamente equipadas, constituindo-se em um dos hospitais mais 

bem aparelhados do Nordeste brasileiro, oferecendo assistência em mais de 30 especialidades 

e realizando, anualmente, cerca de 128 mil consultas e 5 mil internações (SOUZA et al., 

2014) 

Atualmente a instituição oferece 281 leitos, 84 salas ambulatoriais, 12 salas cirúrgicas, 

sendo cinco destinadas a cirurgias ambulatoriais, 19 leitos de Unidade de Terapia Intensiva 

para adultos, Unidade de Transplante Renal, Centro de Diagnóstico por Imagem, Laboratórios 

de Análises Clínicas e de Patologia e Unidade de Diálise (SOUZA et al., 2014). 

A Unidade de Diálise oferece atendimento em terapia renal substitutiva do tipo 

hemodiálise, dispondo para isso de profissionais especializados e modernas máquinas. A 

unidade conta com oito máquinas para realizar esse tipo de tratamento, sendo uma localizada 

na Unidade de Tratamento Intensivo, juntamente com uma máquina portátil para tratamento 

da água.  
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As instalações físicas da unidade compreendem: sala para tratamento hemodialítico e 

outra destinada a implantes de cateteres para hemodiálise, espaço reservado para o 

reprocessamento dos filtros dialisadores, um expurgo, estação para tratamento de água para 

hemodiálise, uma sala de estudos, além de recepção e banheiros.  

Em relação à equipe médica, a unidade dispõe de nefrologistas/preceptores, além de 

residentes de clínica médica e de nefrologia. A equipe de enfermagem é composta por cinco 

enfermeiros fixos, atribuídos um para cada turno, sendo um enfermeiro coordenador e os 

demais, assistenciais. A equipe funciona com 15 técnicos de enfermagem, sendo um exclusivo 

para o reprocessamento de capilares. O serviço dispõe ainda de um engenheiro clínico e um 

técnico em eletrônica.  

Os pacientes atendidos nessa unidade são internos do próprio hospital, provenientes 

das enfermarias e Unidade de Transplante Renal e que por motivos clínicos não podem ser 

encaminhados para as clínicas de hemodiálise. 

A seleção deste local para o estudo foi apoiada na qualidade da unidade como de 

referência no Estado do Rio Grande do Norte para o atendimento a pacientes com diagnóstico 

de insuficiência renal que necessitam de hemodiálise, além da relação de compromisso da 

pesquisadora, pertencente ao quadro de enfermeiros da unidade, em contribuir para a melhoria 

do atendimento dessa clientela. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população do estudo foi composta por pacientes que realizam hemodiálise na 

referida unidade. Os dados populacionais necessários ao cálculo amostral foram extraídos dos 

registros de admissão dos pacientes na unidade e do sistema computacional MV 2000 

utilizado no hospital. O número de pacientes atendidos no período de janeiro de 2012 a 

janeiro 2013 foi de 210 pacientes, que corresponde à população do estudo. 

Calculou-se a amostra com base na fórmula desenvolvida para estudos com 

populações finitas e que leva em consideração o coeficiente de confiança, o erro amostral e o 

tamanho da população (REA; PARKER, 2002). 

A fórmula foi a seguinte: 

                                    Z∞
2 * P * Q * N  

                                 e2 (N-1)+ Z∞
2  * P * Q 

Onde:  

n = tamanho da amostra;  

n = 
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Z∞ = nível de confiança do estudo;  

e = erro amostral absoluto; 

N = tamanho da população; 

Q = complementar da prevalência (100-P);  

P = prevalência. 

Foram considerados como parâmetros: nível de confiança do estudo de 95% (Z∞= 

1,96), o erro amostral de 12% e a população de 210 pacientes. Por não se ter encontrado um 

estudo que estimasse a prevalência de diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição da 

NANDA-I em pacientes em hemodiálise, considerou-se um valor conservador de 50%. A 

partir da aplicação da fórmula, encontrou-se um tamanho amostral de 50 indivíduos. 

Os critérios de inclusão no estudo foram: estar internado no HUOL; realizar 

hemodiálise no referido hospital; ter idade igual ou superior a 18 anos; estar consciente e 

orientado. Os critérios de exclusão foram: pacientes que realizam hemodiálise no referido 

hospital com serviço externo, gestantes e pacientes em tratamento por plasmaférese. 

 O processo de amostragem foi por conveniência do tipo consecutiva. Segundo Gil 

(2008), este é um tipo de amostragem não probabilística, em que o pesquisador seleciona os 

elementos a que tem acesso por meio dos critérios de inclusão, admitindo que estes possam, 

de alguma forma, representar o universo. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DOS DADOS 

 

Inicialmente foi enviada a Carta de Anuência à Gerência de Pesquisa e Extensão do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (APÊNDICE A), informando-lhe sobre o estudo e 

solicitando sua autorização para a realização da pesquisa, bem como solicitou-se a consulta 

aos prontuários dos participantes da pesquisa ao responsável pela unidade de diálise, por meio 

do Termo de Concessão (APÊNDICE B). Após as autorizações, o projeto foi encaminhado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), de onde recebeu parecer favorável. 

O instrumento de coleta de dados, composto por formulário de entrevista e roteiro de 

exame físico (APÊNDICE C), foi adaptado de um estudo sobre diganósticos de enfermagem 

em pacientes submetidos à hemodiálise (FRAZÃO, 2012). O formulário de entrevista é 

composto por: dados de identificação, onde o nome do paciente foi substituído pelas letras 

iniciais do seu nome, seguido dos dados relacionados ao tratamento hemodialítico e do 

domínio Nutrição e pelo roteiro do exame físico. 
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Destaca-se que, de todos os diagnósticos do domínio nutrição, o formulário de coleta 

de dados deste estudo não abordou quatro, sendo dois da classe ingestão e dois da classe 

metabolismo, devido às características da clientela estudada e pelos critérios de inclusão. São 

eles: leite materno insuficiente, padrão ineficaz de alimentação do lactente, icterícia neonatal 

e risco de icterícia neonatal. 

O instrumento foi submetido a validação do conteúdo e aparência por duas docentes 

que desenvolvem estudos na área de sistematização da assistência de enfermagem. As 

sugestões propostas foram contempladas no instrumento que, em seguida, foi colocado em 

formato eletrônico. 

Foi desenvolvido um aplicativo em Microsoft Excel 2010, por especialista na área de 

Tecnologia da Informação, contendo todas as perguntas do instrumento e também as escalas 

de apoio à coleta dos dados, com suporte da função touch screen. O aplicativo dispunha de 

recursos para selecionar as opções de respostas ou, quando não, para digitação, de forma a 

minimizar erros e facilitar o encaminhamento das informações para geração dos bancos de 

dados, deixando o processo de coleta mais eficiente e livre de interpretações duvidosas. 

A coleta foi realizada pela pesquisadora e por quatro bolsistas de iniciação científica 

vinculadas ao grupo de pesquisa Práticas Assistenciais e Epidemiológicas em Saúde e 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para tanto, as bolsistas foram 

convidadas a participar de um treinamentode seis horas, composto por duas fases. Na 

primeira, a pesquisadora realizou uma aula expositiva dialogada, que abordou a temática do 

estudo, os objetivos, método e os diagnósticos do domínio nutrição da NANDA-I com suas 

características definidoras, fatores relacionados e de risco. Na segunda fase, foi apresentado o 

instrumento para coleta dos dados. Nesse momento a pesquisadora colocou, de forma 

detalhada, cada item do instrumento e expôs um protocolo, adaptado de Fernandes (2014), 

para padronizar a coleta (APÊNDICE D), demonstrando como obter as informações e as 

técnicas propedêuticas adotadas para a realização do exame físico, sempre enfatizando o 

aspecto ético envolvido na tarefa. Por fim, as bolsistas foram treinadas a operar o instrumento 

no formato digital. 

O instrumento de coleta foi aplicado inicialmente pela pesquisadora, sob a forma de 

pré-teste, a 10% da amostra submetida à hemodiálise. Destaca-se que, como não houve 

necessidade de alterações relacionadas ao conteúdo, durante o pré-teste, o instrumento foi 

utilizado na íntegra e os participantes do pré-teste foram incluídos na amostra. 

A coleta dos dados aconteceu nos meses de dezembro de 2013 a maio de 2014, 

especificamente, durante o tempo da sessão de hemodiálise, não sendo realizada mais que 
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uma coleta por pesquisador, isso porque dados também eram coletados no final da HD. Como 

suporte à realização da coleta dos dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: fita 

métrica, termômetro axilar digital, estetoscópio adulto, esfigmomanômetro digital da máquina 

de HD, devido à precisão do equipamento, balança digital e adipômetro devidamente 

calibrados e oxímetro portátil. 

A coleta dos dados era iniciada após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido pelo paciente, desde que esse atendesse aos critérios de inclusão do estudo. 

Dando continuidade ao procedimento, informações eram obtidas também dos prontuários e 

complementadas pelo paciente, quando necessário, como, por exemplo, algumas relacionadas 

ao item identificação e dados atuais do tratamento hemodialítico. Informações eram coletadas 

tanto no início quanto no final da HD, para fins de análise de alterações ou mudanças de 

algumas situações fisiológicas. Além da obtenção de dados, no transcorrer da HD, 

relacionados ao domínio nutrição, tanto através de perguntas ao paciente quanto por meio da 

realização de exame físico. Porém, em alguns momentos a coleta era interrompida porque o 

paciente apresentava sinais de sono, sendo retomada após o descanso do mesmo. 

Os prontuários também foram consultados para obtenção de dados referentes a exames 

laboratoriais e para complementar as informações prestadas pelo paciente durante a entrevista, 

após consentimento da instituição e respeitando as normas para manuseio dos documentos. 

Logo, os prontuários foram consultados em local adequado, mantendo a organização e a 

preservação dos documentos nele contidos. Em relação ao manuseio, foram realizados os 

seguintes cuidados: as mãos do pesquisador foram lavadas no início e no final do trabalho. Os 

documentos foram sempre manuseados sobre uma mesa, não foram dobrados, extraviados, 

rasgados e nem removidos do prontuário. Destaca-se ainda que, quando necessário, o 

pesquisador usou luvas de procedimentos e máscara durante o manuseio dos mesmos. 

 

4.5 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

A apresentação da organização dos dados foi dividida em duas etapas, a saber: 1) 

Identificação dos componentes do diagnóstico; e 2) Inferência diagnóstica pelos especialistas. 

 

4.5.1Primeira etapa – Identificação dos componentes do diagnóstico 

 

As variáveis deste estudo foram divididas em duas categorias, a saber: dados gerais e 

dados relacionados ao domínio nutrição da NANDA Internacional. Os dados gerais são 
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compostos pelas seguintes variáveis: dados socioeconômicos e clínicos. Em relação aos dados 

referentes ao domínio nutrição, as variáveis são: as características definidoras, fatores 

relacionados e de risco. 

 Os dados provenientes do instrumento foram agrupados de forma a apoiar o raciocínio 

clínico da pesquisadora para a identificação da presença ou ausência das características 

definidoras, fatores relacionados e de risco. Foram desenvolvidas 50 planilhas no Microsoft 

Office Excel 2010, contendo em cada uma delas a lista de características definidoras, fatores 

relacionados e de risco referentes aos 13 diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição.  

 Nessas planilhas a pesquisadora assinalou no rol de características e fatores a presença 

ou ausença desses. A opção “não se aplica” era assinalada nos casos de impossibilidade de 

verificação do elemento diagnóstico avaliado. Ressaltam-se também, nessas planilhas, dados 

adicionais referentes à caracterização sociodemográfica e clínica de cada paciente, bem como 

algumas observações relacionadas aos componentes identificados, com vistas a subsidiar o 

julgamento diagnóstico realizado pelos especialistas. 

 

4.5.2 Segunda etapa – Inferência diagnóstica pelos especialistas 

 

 Nesta etapa, foi realizada a inferência diagnóstica pelos especialistas. Esta etapa ocorreu 

no período de julho a agosto de 2014. Para isso, foram selecionados especialistas que 

participam do Grupo de Pesquisa Práticas Assistênciais e Epidemilógicas em Saúde e 

Enfermagem, tendo-se em vista a aproximação desses com a temática abordada neste estudo. 

Assim, foram convidados, intencionalmente, seis especialistas, por possuirem conhecimentos 

na área da Sistematização da Assistência de Enfermagem, artigos publicados sobre 

diagnósticos de enfermagem e prática clínica, sendo três, dentre os seis, também detentoras de 

conhecimentos específicos em enfermagem nefrológica.  

 Os especialistas foram convidados a participar da pesquisa por meio de uma Carta-

Convite (APÊNDICE E) e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE F). Para a participação dos especialistas na pesquisa, esses foram submetidos a 

um treinamento, com posterior avaliação de capacidade diagnóstica. O treinamento é 

requerido em virtude da necessidade de uma maior homogeneidade do conhecimento entre os 

especialistas acerca dos temas diagnósticos de enfermagem e pacientes renais submetidos à 

hemodiálise, pois nem sempre esses especialistas possuem um conhecimento específico sobre 

o domínio nutrição da NANDA-I em pacientes submetidos à hemodiálise (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2013). 
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 Além disso, visualiza-se como importante uma posterior avaliação do conhecimento 

desses especialistas acerca do que foi exposto no treinamento, a fim de avaliar a capacidade 

de interpretação dos dados necessários para a inferência diagnóstica. Segundo, Lopes, Silva e 

Araújo (2013), a inferência diagnóstica não é uma ciência exata, sendo dotada de vieses 

capazes de confundir a decisão diagnóstica, portanto, esses autores julgam como necessário 

submeter os especialistas participantes a um treinamento, com posterior avaliação de sua 

capacidade de identificar diagnósticos.  

 Destarte, para a realização do treinamento foi ministrada uma aula expositiva 

dialogada, com duração de três horas, sobre os diagnósticos de enfermagem do domínio 

nutrição da NANDA Internacional e acerca das principais alterações nutricionais identificadas 

nos pacientes renais submetidos à hemodiálise. Posteriomente, os especialistas foram 

submetidos a uma avaliação do nível de conhecimento sobre diagnósticos de enfermagem do 

domínio pesquisado. Assim, realizou-se um teste, composto por casos clínicos fictícios que 

abordavam características definidoras, fatores relacionados e de risco do domínio nutrição, 

com o objetivo de desenvolver o raciocínio clínico para decidir sobre a presença ou ausência 

de cada diagnóstico do domínio nutrição (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012, 2013). 

 Esse teste foi composto por 12 casos clínicos fictícios, abordando os 13 diagnósticos 

do domínio nutrição. Os casos foram distribuídos aos seis especialistas que participaram do 

treinamento, que esses assinalaram quanto à presença ou ausência de cada um dos 

diagnósticos para o caso exposto. Os 12 casos fictícios foram distribuídos entre os 

especialistas de forma aleatória, e cada um deles respondeu os casos três vezes, em momentos 

distintos, totalizando 36 avaliações. 

 Ao final, foi realizada a avaliação do desempenho dos especialistas como 

diagnosticadores para o domínio nutrição, para isso aplicou-se o teste de Kappa, a fim de 

verificar o grau de concordância dos especialistas quanto aos diagnósticos avaliados nos 12 

casos clínicos fictícios. Construiu-se um banco de dados no programa Microsoft Excel 2010, e 

aplicou-se o teste estatístico de Kappa por meio do IBM SPSS Statistic versão 20.0 for 

Windows. 

O Quadro 1 apresenta a interpretação adotada para o teste estatístico de Kappa.  

Quadro 1 – Interpretação dos valores do teste de Kappa. Natal/RN, 2014 

Valor de Kappa Interpretação 

Menor que 0 Sem concordância 

0-0.19 Concordância fraca 

0.20-0.39 Concordância regular 

0.40-0.59 Concordância moderada 
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0.60-0.79 Concordância substancial 

0.80-1.00 Concordância quase perfeita 

FONTE: Landis e Koch (1977) 

 

A Tabela 1 apresenta o resultado da aplicação do teste de Kappa para os três 

momentos de avaliação dos 13 diagnósticos, por cada especialista. 
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Tabela 1 – Coeficiente de Kappa comparando os especialistas com o gabarito. Natal/RN, 2014 

Diagnóstico 
Especialista 1  Especialista 2  Especialista 3  Especialista 4  Especialista 5  Especialista 6  

Av1 Av2 Av3 Av1 Av2 Av3 Av1 Av2 Av3 Av1 Av2 Av3 Av1 Av2 Av3 Av1 Av2 Av3 

1 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 

2 1,00** 0,62* 1,00* 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 0,75** 0,75** 0,75** 1,00** 1,00** 1,00** 

3 1,00** 0,62* 1,00* 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** NA NA NA 1,00** 1,00** 1,00** 

4 0,56* 0,56* 0,75** 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,56* 0,56* 0,75** 0,43 0,43 0,43 0,40 0,56* 0,56* 

5 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 

6 1,00** 1,00** 1,00** 0,62* 0,62* 0,62* 0,62* 0,62* 0,62* NA NA NA 1,00** 1,00** 1,00** NA 1,00** 1,00** 

7 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 0,43 0,75** 0,75** 1,00** 1,00** 1,00** 0,80** 0,80** 0,80** 0,75** 0,75** 0,75** 

8 1,00** 0,62* 0,75** 0,75** 0,75** 0,75** 0,62* 0,40 0,40 0,75** 0,25 0,25 0,62* NA NA 0,75** 0,57* 0,57* 

9 0,62** 0,62** 0,62* 0,62** 1,00** 0,62** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 0,62* 0,62* 0,62* 

10 1,00** 1,00** 0,62* 0,75** 0,75** 0,75** 0,75** 0,57* 0,57* 0,75** 1,00** 1,00** 1,00** 0,75** 0,75** 1,00** 1,00** 1,00** 

11 NA NA NA 1,00** 0,62** 1,00** NA NA NA NA NA NA NA NA 1,00** NA NA NA 

12 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 0,75** 1,00** 0,75** 0,75** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 0,75** 0,75** 0,75** 

13 1,00** 0,62* 1,00** NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,62* NA NA 

Geral 0,88 0,85 0,79 0,88 0,86 0,83 

Legenda: NA: Não aplicável *Valor - p <0,05 **Valor - p < 0,01 
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O Kappa é um índice que permite avaliar apenas a concordância entre pares. Adotou-

se o procedimento sugerido por Light (1971), no qual a média dos Kappas obtidos pode ser 

um índice adequado para se conhecer a concordância geral. Com isso, na tabela acima 

observa-se que os coeficientes gerais de Kappa obtiveram concordâncias quase perfeitas para 

os especialistas 1, 2, 4 e 5. Foram selecionados, então, os três especialistas que obtiveram os 

maiores valores de Kappa, em ordem decrescente, como diagnosticadores do estudo.  

 Após a seleção, os diagnosticadores receberam as 50 planilhas no Microsoft Office 

Excel 2010, contendo as informações relevantes para a realização do julgamento clínico e 

inferência diagnóstica de cada paciente do estudo. Assim, os diagnosticadores julgaram 

quanto à presença ou ausência dos diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição em cada 

uma das 50 planilhas. 

 As respostas dos diagnosticadores foram comparadas e, em caso de discordância, 

aplicou-se a regra da maioria, considerando presente o diagnóstico quando dois dos três 

diagnosticadores identificaram como presente.  

  

4.6 VARIÁVEIS 

 

  Para Arango (2011), variável pode ser definida como uma característica que apresenta 

mais de uma classificação. Já Marconi e Lakatos (2008) complementam afirmando que a 

variável contém ou apresenta valores, aspectos e propriedades de um objeto de estudo e é 

passível de mensuração. Para o presente estudo foram analisadas as variáveis a seguir. 

 As variáveis relacionadas aos dados gerais, dados socioeconômicos e clínicos estão 

apresentadas no Quadro 2, juntamente com seus códigos e tipologia.  

 

QUADRO 2 – Caracterização socioeconômica dos pacientes submetidos à hemodiálise. 

Natal/RN, 2014 

Variáveis Valores/ Códigos Tipo  

Sexo  1 - Feminino / 2 - Masculino Nominal 

Cor 1 - Pardo / 2 - Branco / 3 - Negro Nominal 

Estado Civil  1 - Com companheiro / 2 - Sem 

Companheiro 

Nominal 

Religião  1 - Praticante / 2 - Não praticante Nominal 

Procedência  1 - Interior / 2 - Capital Nominal 
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Ocupação  1 - Aposentado/Beneficiado / 

 2 - Desempregado / 

 3 - Empregado 

Nominal 

Idade  Em anos Quantitativa  

Tempo de Estudo  Em anos Quantitativa 

Renda familiar  Em salários mínimos Quantitativa 

 

 As variáveis referentes à caracterização clínica dos pacientes submetidos à hemodiálise 

estão apresentadas no Quadro 3, juntamente com seus códigos e tipologia.  

 

QUADRO 3 – Caracterização clínica dos pacientes submetidos à hemodiálise. Natal/RN, 

2014 

Variáveis Valores/ Códigos Tipo 

Diagnóstico  1 - Doença Renal Crônica 

 2 - Insuficiência Renal Aguda 

Nominal 

Modalidade de Hemodiálise 1- Clássica / 2 - Hemolenta Nominal 

Tipos de Acesso 1 - Fístula arteriovenosa – FAV 

2 - Cateter duplo lúmen – CDL  

3 - Cateter de longa 

permanência 

Nominal 

Local de Acesso 1 - Membros superiores 

2 - Veia jugular 

3 - Veia femoral  

4 - Veia subclávia direita 

Nominal 

Ex-tabagista 1 - Sim / 2 - Não Nominal 

Ex-Etilista 1 - Sim / 2 - Não Nominal 

Tabagista 1 - Sim / 2 - Não Nominal 

Etilista 1 - Sim / 2 - Não Nominal 

Realiza atividade física 1 - Sim / 2 - Não Nominal 

Uso de heparina 1 - Sim / 2 - Não Nominal 

Transfusão com concentrados 

de hemácias 

1 - Sim / 2 - Não Nominal 

Tempo da Doença Renal Em meses Quantitativa 
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Tempo de tratamento com 

hemodiálise 

Em meses Quantitativa 

Duração da hemodiálise Em horas Quantitativa 

 

As variáveis relacionadas ao domínio nutrição: diagnósticos de enfermagem, 

características definidoras, fatores relacionados e de risco estão apresentadas no Quadro 4, 

juntamente com seus códigos e tipologia. 

 

QUADRO 4 – Variáveis dos diagnósticos de enfermagem, características definidoras, fatores 

relacionados e de riscos. Natal/RN, 2014 

Variáveis Valores/ Códigos Tipo 

Diagnósticos de enfermagem 1 - Presente / 2 - Ausente Nominal 

Características definidoras 1 - Presente / 2 - Ausente Nominal 

Fatores relacionados  1 - Presente / 2 - Ausente Nominal 

Fatores de risco 1 - Presente / 2 - Ausente Nominal 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A partir de então, os dados foram compilados e processados pelo programa IBM SPSS 

Statistic versão 20.0 for Windows, seguido da análise da frequência absoluta e relativa, média, 

mediana, mínimo, máximo e o desvio padrão das variáveis. As variáveis quantitativas 

receberam tratamento estatístico de medidas de tendência central e dispersão. Para verificar a 

normalidade da distribuição de cada uma das variáveis foi utilizado o teste estatístico de 

Kolmogorov-Smirnov e adotou-se o valor p < 0,05. 

 Para verificar e ordenar as variáveis com frequências maiores ou iguais a 50%, utilizou-

se a fórmula: Frequência relativa = Frequência / Tamanho da amostra. As frequências 

relativas são geralmente apresentadas em porcentagem, para isso basta multiplicar por 100, 

pois assim fornecem a informação mais relevante (VIEIRA, 2010). Foram calculadas as 

frequências relativas para as seguintes tabelas: Tabela 2, sobre Caracterização 

socioeconômica dos pacientes submetidos à hemodiálise; Tabela 3, Caracterização clínica dos 

pacientes submetidos à hemodiálise; Tabela 4, Distribuição dos diagnósticos de enfermagem 

do domínio nutrição presentes nos pacientes submetidos à hemodiálise. 
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 Ainda para as Tabelas 2 e 3 foram calculadas a média, mediana, mínimo, máximo e o 

desvio padrão para as seguintes variáveis: Idade, Anos de estudo, Renda familiar, Tempo da 

Doença Renal, Tempo de tratamento com hemodiálise e Duração da hemodiálise. 

 Para analisar a associação dos dados nominais, foram utilizados testes estatísticos, a 

saber: Qui-Quadrado de Pearson, que serve para testar a hipótese de que duas variáveis 

categorizadas são independentes na ocorrência de frequências esperadas superiores a cinco na 

tabela 2x2, e o Teste Exato de Fisher, quando as frequências esperadas foram inferiores a 

cinco (CALLEGARI-JACQUES, 2003; VIEIRA,2010). Os testes de associação foram 

aplicados somente para os diagnósticos de enfermagem que apresentaram frequências maiores 

do que 50%. Assim, a análise estatística foi do tipo descritiva e inferencial. Para significância 

estatística adotou-se um nível de 5%. 

 

4.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN para 

apreciação, respeitando as normas da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) referentes aos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). 

Recebeu parecer favorável, sob o número 392.535, com Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) número 18710613.4.00005537. 

Os pacientes que atendiam aos critérios de inclusão foram consultados sobre o 

interesse em participar da pesquisa e esclarecidos sobre os objetivos do estudo, procedimentos 

metodológicos, riscos envolvidos, tornando-os conscientes do sigilo conferido às informações 

e identidades. Então, aos que manifestaram interesse, foi feita a solicitação para dar a 

anuência ao estudo, mediante a leitura e posterior assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE G). Para os que não sabiam ler ou por outra razão não 

puderam, foi feita a leitura e solicitada a assinatura com a impressão datiloscópica. Todos 

foram esclarecidos quanto aos riscos da pesquisa, bem como da sua participação voluntária, 

garantindo-lhes a liberdade para participar ou não do estudo, sem prejuízo algum ao seu 

tratamento. Conforme falado anteriormente, os diagnosticadores que participaram da 

inferência diagnóstica também assinaram os TCLEs (APÊNDICE F). 
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5 RESULTADOS 

 

 Os resultados exibirão os dados socioeconômicos, clínicos e os diagnósticos de 

enfermagem do domínio nutrição da NANDA – I, com suas características definidoras, 

fatores relacionados e de risco identificados nos participantes do estudo. 

 A Tabela 2 apresenta os dados referentes à caracterização socioeconômica dos 

participantes da pesquisa. 

Tabela 2 - Caracterização socioeconômica dos pacientes submetidos à hemodiálise. 

Natal/RN, 2014 

Variáveis n % 

Sexo 

Feminino 31 62,0 

Masculino 19 38,0 

Total 50 100,0 

Cor 
Pardo 34 68,0 

Branco 11 22,0 

Negro 05 10,0 

Total 50 100,0 

Estado Civil 
Com companheiro 27 54,0 

Sem Companheiro 23 46,0 

Total 50 100,0 

Religião 
Praticante 40 80,0 

Não praticante 10 20,0 

Total 50 100,0 

Procedência 
Interior 38 76,0 

Capital 12 24,0 

Total 50 100,0 

Ocupação 
Aposentado/Beneficiado 31 62,0 

Desempregado 14 28,0 

Outros (Empregados) 05 10,0 

Total 50 100,0 

 

 
Média Desvio 

Padrão 

Mediana Mínimo Máximo Valor p* 

Idade** 47,55 14,61 48,00 19,00 80,00 0,200 

Anos de Estudo 6,14 4,93 5,00 0,00 16,00 0,007 

Renda familiar*** 2,22 2,02 1,50 1,00 10,00 0,000 

*Teste de Kolmogorov-Smirnov (p < 0,05); **Idade em anos; ***Renda em salários 

mínimos. 
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No que se refere ao perfil socioeconômico, que compõe os dados gerais dos pacientes 

em estudo, conforme mostrado na Tabela 2, a maioria dos pacientes era do sexo feminino 

(62%), de cor parda (68%), praticante de alguma religião (80%), tinha companheiro (54%) e 

encontrava-se na condição de aposentado ou beneficiário (62%). A média de idade da amostra 

foi de 47,5 anos (±14,61), com mediana de 5,0 anos (±4,93) de estudo e de 1,5 salários 

mínimos (±2,02) como renda familiar. Para a variável procedência, 76% dos pacientes 

referiram ser do interior do Estado do Rio Grande do Norte. 

A Tabela 3 apresenta os dados clínicos dos pacientes renais submetidos à hemodiálise. 

Tabela 3 - Caracterização clínica dos pacientes submetidos à hemodiálise. Natal/RN, 2014 

Variáveis n % 

Diagnóstico médico 
Doença Renal Crônica 43 86,0 

Insuficiência Renal Aguda 07 14,0 

Total 50 100,0 

Modalidade de Hemodiálise 

Clássica 46 92,0 

Hemolenta 04 8,0 

Total 50 100,0 

Tipos de Acesso 

Fístula arteriovenosa – FAV  24 48,0 

Cateter duplo lúmen – CDL  24 48,0 

Cateter de longa permanência 02 4,0 

Total 50 100,0 

Local de Acesso 
Membros superiores 24 48,0 

Veia jugular 14 28,0 

Veia femoral  10 20,0 

Veia subclávia direita  02   4,0 

Total 50 100,0 

Hábitos de vida (Tabagismo)   

Tabagista 00   0,0 

Ex-tabagista 21 42,0 

Nunca fumou 29 58,0 

Total 50 100,0 

Hábitos de vida (Etilismo)   

Etilista 02   4,0 

Ex-etilista 21 42,0 

Nunca bebeu 27 54,0 

Total 50 100,00 

Uso de heparina 

Sim 

Não 

Total 

32 

18 

50 

64,0 

                     36,0 

                    100,0 

Transfusão com concentrados de hemácias   

Sim 07 14,0 
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Não 43 86,0 

Total 50 100,0 

 
Média 

Desvio 

Padrão 
Mediana Mínimo Máximo 

Valor 

p* 

Tempo da Doença Renal** 55,17 71,49 27,00 0,00 252,00 0,000 

Tempo de tratamento com 

hemodiálise** 
35,85 60,13 10,50 0,00 252,00 0,000 

Duração da hemodiálise*** 3,72 0,55 4,00 2,00 4,00 0,000 

*Teste de Kolmogorov-Smirnov (p < 0,05) **Meses***Horas 

 

As características clínicas dos pacientes pesquisados mostram que, em relação aos 

dados do tratamento hemodialítico, 86% possuíam diagnóstico de DRC, com mediana de 27 

meses (±71,49) de diagnóstico da doença e 10,5 meses (±60,13) de tratamento hemodialítico. 

De acordo com a prescrição médica, 92% realizavam hemodiálise na modalidade clássica, 

com mediana de 4 horas de tempo (±0,55) de tratamento, tendo como via de acesso a corrente 

sanguínea, tanto para Fístula arteriovenosa como para Cateter duplo lúmen, a mesma 

porcentagem de 48%. Para a localização do acesso por cateter, 28% estavam localizados nas 

veias jugulares; 20%, nas femurais; e 4%, em subclávias. Durante o tratamento de HD, 64% 

utilizaram heparina e 14% foram transfundidos com concentrados de hemáceas. 

No que se refere aos hábitos de vida desses pacientes, 54% referiram nunca haver 

ingerido bebida alcoólica, mas 42% relataram o uso de bebida alcoólica no passado e ainda 

4% continuam bebendo. Para o hábito de fumar, 58% nunca fumaram e 42% eram ex-

tabagistas. 

A Tabela 4 apresenta as medidas de tendência central e dispersão dos diagnósticos de 

enfermagem, características definidoras, fatores relacionados e de risco presentes nos 

pacientes que participaram da pesquisa. 

Tabela 4 - Medidas de tendência central e dispersão dos diagnósticos de enfermagem, 

características definidoras, fatores relacionados e de risco identificados nos pacientes 

submetidos à hemodiálise. Natal/RN, 2014 

Variáveis Média Mediana Desvio-

padrão 

P25 P75 K-S  

(valor p) 

Diagnósticos de enfermagem   7,44   7,00 1,51 6,00 9,00 0,000 

Características definidoras 34,78 35,50 6,86 31,00 39,00 0,200 

Fatores relacionados 4,84 4,00 1,93 3,00 6,00 0,000 

Fatores de risco 15,50 15,00 3,40 13,00 18,00 0,200 

P25- Percentil 25; P75- Percentil 75; K-S- Teste de Kolmogorov-Smirnov. 
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 O teste de Kolmogorov-Smirnov, aplicado às variáveis da Tabela 5, evidenciou uma 

distribuição não normal para os Diagnósticos de enfermagem e Fatores relacionados, com 

mediana de 7 (± 1,51) e 4 (± 1,93), respectivamente. As demais variáveis apresentaram 

distribuição normal (p>0,05), em que as Características definidoras obtiveram média de 34,78 

(± 6,86) e os Fatores de risco com média de 15,50 (± 3,40). 

 Foram discutidos os diagnósticos de enfermagem com frequências maiores que 50%. 

Para as Características definidoras, Fatores Relacionados e de Risco foram considerados para 

discussão os que apresentaram frequências maiores que 50% e/ou associação estatística, 

quando esta existiu. 

Na Tabela 5 são apresentados os diagnósticos do domínio nutrição identificados nos 

participantes da pesquisa. 

Tabela 5 – Distribuição dos diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição presentes nos 

pacientes submetidos à hemodiálise. Natal/RN, 2014 

Diagnósticos de enfermagem n % 

Risco de desequilíbrio eletrolítico 50 100,0 

Risco de Glicemia instável 45 90,0 

Volume de líquidos excessivos 45 90,0 

Disposição para equilíbrio de líquidos melhorado 43 86,0 

Disposição para Nutrição melhorada 40 80,0 

Risco de volume de líquidos deficiente 43 76,0 

Deglutição prejudicada 25 50,0 

Risco de desequilíbrio de volume de líquidos 22 44,0 

Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades 

corporais 

19 38,0 

Risco de função hepática prejudicada 17 34,0 

Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades 

corporais 

16 32,0 

Risco de nutrição desequilibrada: mais do que as 

necessidades corporais 

11 22,0 

Volume de líquidos deficiente 01 2,0 

 

Dos 13 diagnósticos investigados, conforme mostrado na Tabela 4, foram 

identificados seis com frequência acima de 50%, entre esses, os diagnósticos de Risco de 

desequilíbrio eletrolítico, Volume de líquidos excessivos, Disposição para equilíbrio de 

líquidos melhorado, Risco de volume de líquidos deficiente, que pertencem à classe 

hidratação. Os diagnósticos Risco de Glicemia instável e Disposição para Nutrição melhorada 

pertencem às classes metabolismo e ingestão, respectivamente. Destaca-se aqui que, dos seis 
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diagnósticos com frequência acima de 50%, apenas o Risco de desequilíbrio eletrolítico 

esteve presente em todos os pacientes. 

A Tabela 6 mostra a distribuição dos pacientes renais submetidos à hemodiálise, 

segundo os fatores de risco, em função do diagnóstico de enfermagem Risco de desequilíbrio 

eletrolítico. 

Tabela 6 - Distribuição dos pacientes submetidos à hemodiálise, segundo fatores de risco, em 

função do diagnóstico de enfermagem Risco de desequilíbrio eletrolítico. Natal/RN, 2014 

Fatores de risco Presente Total 

Diarreia   

Presente 06 06 

Ausente 44 44 

Total 50 50 

Disfunção endócrina   

Presente 12 12 

Ausente 38 38 

Total 50 50 

Disfunção renal   

Presente 50 50 

Ausente 00 00 

Total 50 50 

Efeitos secundários 

 relacionados a tratamento 

 

 

 

 

Presente 18 18 

Ausente 32 32 

Total 50 50 

Mecanismos reguladores  

prejudicados 

 

 

 

 

Presente 50 50 

Ausente 00 00 

Total 50 50 

Volume de líquido deficiente   

Presente 01 01 

Ausente 49 49 

Total 50 50 

Volume de líquido excessivo   

Presente 37 37 

Ausente 13 13 

Total 50 50 

Vômito   

Presente 11 11 

Ausente 39 39 

Total 50 50 
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 O DE Risco de desequilíbrio eletrolítico esteve presente em 100% dos pacientes, com 

isso, não foi possível aplicar teste de associação desse diagnóstico com os fatores de risco 

avaliados, devido a o mesmo não apresentar tabela de contigência 2x2. Analisando a 

frequência dos pacientes com a presença desse diagnóstico e os fatores de risco presentes, 

aqueles que apresentaram valores superiores a 50% foram: Disfunção renal (100%), 

Mecanismos reguladores prejudicados (100%) e Volume de líquido excessivo (74%). 

A Tabela 7 apresenta a distribuição dos pacientes renais submetidos à hemodiálise, 

segundo os fatores de risco, em função do diagnóstico de enfermagem Risco de Glicemia 

instável. 

Tabela 7 - Distribuição dos pacientes submetidos à hemodiálise, segundo fatores de risco, em 

função do diagnóstico de enfermagem Risco de Glicemia instável. Natal/RN, 2014 

Risco de glicemia instável 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Aumento de peso      

Presente  07 02 09  

Ausente  38 03 41 p = 0,2161 

Total  45 05 50  

Conhecimento deficiente 

sobre o controle do 

diabetes 

 

Presente  04 00 04  

Ausente  41 05 46 p = 1,0001 

Total  45 05 50  

Controle de 

medicamentos 
 

Presente  09 00 09  

Ausente  36 05 41 p = 0,5701 

Total  45 05 50  

Estado de saúde física  

Presente  10 02 12  

Ausente  35 03 38   p = 0,5821 

Total  45 05 50  

Estado de saúde mental  

Presente  44 05 49  

Ausente  01 00 01 p = 1,0001 

Total  45 05 50  

Estresse  

Presente  42 03 45  

Ausente  03 02 05 p = 0,0721 

Total  45 05 50  

Falta de aceitação do 

diagnóstico 
 

Presente  04 05 09  

Ausente  41 00 41 p = 1,0001 
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Total  45 05 50  

Falta de adesão ao 

controle do diabetes 
 

Presente  05 00 05  

Ausente  40 05 45 p = 1,0001 

Total  45 05 50  

Falta de controle do 

diabetes 
 

Presente  04 00 04  

Ausente  41 05 46 p = 1,0001 

Total  45 05 50  

Ingestão alimentar  

Presente  - - -  

Ausente  45 05 50 - 

Total  45 05 50  

Monitoração 

inadequada da 

glicemia 

 

Presente  - - -  

Ausente  45 05 50 - 

Total  45 05 50  

Nível de atividade 

física 
 

Presente  09 02 11  

Ausente  36 03 39 p = 0,3011 

Total  45 05 50  

Perda de peso  

Presente  16 02 18  

Ausente  29 03 32 p = 1,0001 

Total  45 05 50  

Legenda: Teste Exato de Fisher1. 

  

O DE Risco de glicemia instável esteve presente em 90% dos pacientes, no entanto, 

não ocorreu associação estatística significante para um nível de significância de 5% entre esse 

diagnóstico e seus fatores de risco. Os fatores de risco que apresentaram valores maiores que 

50% foram: estado de saúde mental (98%) e estresse (90%). 

A Tabela 8 apresenta a distribuição dos pacientes renais submetidos à hemodiálise, 

segundo as características definidoras e fatores relacionados, em função do diagnóstico de 

enfermagem Volume de líquidos excessivo. 

Tabela 8 - Distribuição dos pacientes submetidos à hemodiálise, segundo características 

definidoras e fatores relacionados, em função do diagnóstico de enfermagem Volume de 

líquidos excessivo. Natal/RN, 2014 

Volume de líquidos excessivo 

Características definidoras Presente Ausente Total Estatísticas 
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Anasarca     

Presente 04 00 04  

Ausente 41 05 46 p = 1,0001 

Total 45 05 50  

Ansiedade     

Presente 44 04 48  

Ausente 01 01 02 p = 0,1921 

Total 45 05 50  

Azotemia     

Presente 43 05 48  

Ausente 02 00 2 P = 1,0001 

Total 45 05 50  

Congestão pulmonar     

Presente 31 00 31  

Ausente 14 05 19 p = 0,0051 

Total 45 05 50  

Derrame pleural     

Presente 07 00 07  

Ausente 38 05 43 p = 1,0001 

Total 45 05 50  

Dispneia     

Presente 12 00 12  

Ausente 33 05 38 p = 0,3191 

Total 45 05 50  

Distensão da veia jugular     

Presente 03 00 03  

Ausente 42 05 47 p = 1,0001 

Total 45 05 50  

Edema     

Presente 39 00 39  

Ausente 06 05 11 p = 0,0001 

Total 45 05 50  

Eletrólitos alterados     

Presente 35 04 39  

Ausente 10 01 11 p = 1,0001 

Total 45 05 50  

Ganho de peso em curto período 
Presente 10 00 10  

Ausente 35 05 40 p = 0,5691 

Total 45 05 50  

Hematócrito diminuído     

Presente 40 04 44  

Ausente 05 01 06 p = 0,4871 

Total 45 05 50  

Hemoglobina diminuída     

Presente 42 04 46  

Ausente 03 01 04 p = 0,3531 

Total 45 05 50  
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Ingestão maior que o 

débito 

    

Presente 36 03 39  

Ausente 09 02 11 p = 0,3011 

Total 45 05 50  

Inquietação     

Presente 04 00 04  

Ausente 41 05 46 p = 1,0001 

Total 45 05 50  

Mudança no estado mental     

Presente - - -  

Ausente 45 05 50 - 

Total 45 05 50  

Mudança na densidade urinária 
Presente - - -  

Ausente 45 05 50 - 

Total 45 05 50  

Mudança na pressão 

arterial 

    

Presente  45 05 50  

Ausente - - - - 

Total 45 05 50  

Mudança no padrão respiratório 
Presente  28 02 30  

Ausente 17 03 20 p = 0,3771 

Total 45 05 50  

Oligúria     

Presente  14 01 15  

Ausente 31 04 35 p = 1,0001 

Total 45 05 50  

Ortopneia     

Presente  11 00 11  

Ausente 34 05 39 p = 0,5731 

Total 45 05 50  

Presença da 3ª Bulha     

Presente  - - -  

Ausente 45 05 50 - 

Total 45 05 50  

Reflexo hepatojugular positivo 
Presente  05 00 05  

Ausente 40 05 45 p = 1,0001 

Total 45 05 50  

Ruídos respiratórios adventícios 
Presente  31 00 31  

Ausente 14 05 19 p = 0,0051 

Total 45 05 50  

Fatores relacionados Presente Ausente Total Estatísticas 

Ingesta excessiva de líquidos 
Presente  09 01 10  
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Ausente 36 04 40 p = 1,0001 

Total 45 05 50  

Ingesta excessiva de sódio 
Presente  - - -  

Ausente 45 05 50 - 

Total 45 05 50  

Mecanismos reguladores comprometidos 

Presente  45 05 50  

Ausente - - - - 

Total 45 05 50  

Legenda: Teste Exato de Fisher1. 

O DE Volume de líquidos excessivo esteve presente em 90% dos pacientes. As 

características definidoras que apresentaram frequências maiores que 50% foram as seguintes: 

mudança na pressão arterial (100%), ansiedade (96%), azotemia (96%), hemoglobina 

diminuída (92%), hematócrito diminuído (88%), ingestão maior que o débito (78%), edema 

(78%), eletrólitos alterados (78%), congestão pulmonar (62%), ruídos respiratórios 

adventícios (62%) e mudança no padrão respiratório (60%). Para um nível de significância de 

5%, houve associação estatística do diagnóstico com as seguintes características definidoras: 

ruídos respiratórios adventícios, edema e congestão pulmonar, em que os pacientes com 

ausência dessas características definidoras apresentaram menor percentual de presença deste 

diagnóstico estudado. O fator relacionado mecanismos reguladores comprometidos esteve 

presente em 100% dos pacientes da amostra. 

A Tabela 9 apresenta a distribuição dos pacientes renais submetidos à hemodiálise, 

segundo as características definidoras, em função do diagnóstico de enfermagem Disposição 

para equilíbrio de líquidos melhorado. 

Tabela 9 - Distribuição dos pacientes submetidos à hemodiálise, segundo características 

definidoras, em função do diagnóstico de enfermagem Disposição para equilíbrio de líquidos 

melhorado. Natal/RN, 2014 

Disposição para equilíbrio de líquidos melhorado 

Características definidoras Presente Ausente Total Estatísticas 

Bom turgor tissular     

Presente 22 04 26  

Ausente 21 03 24 p = 1,0001 

Total 43 07 50  

Densidade urinária nos 

limites normais 

    

Presente 11 00 11  

Ausente 32 07 39 p = 0,3241 

Total 43 07 50  
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Expressa desejo de 

aumentar o equilíbrio de 

líquidos 

    

Presente 40 00 40  

Ausente 03 07 10 p = 0,0001 

Total 43 07 50  

Ingestão adequada para as 

necessidades diárias 

    

Presente 15 00 15  

Ausente 28 07 35 p = 0,0871 

Total 43 07 50  

Mucosas hidratadas     

Presente 34 04 38  

Ausente 09 03 12 p = 0,3371 

Total 43 07 50  

Nenhuma evidência de 

edema 

    

Presente 11 00 11  

Ausente 32 07 39 p = 0,3241 

Total 43 07 50  

Peso estável     

Presente 11 02 13  

Ausente 32 05 37 p = 1,0001 

Total 43 07 50  

Quantidade de urina 

eliminada apropriada 

para a quantidade de 

líquidos ingeridos 

    

Presente 04 00 04  

Ausente 39 07 46 p = 1,0001 

Total 43 07 50  

Risco de volume de líquido 

deficiente 

    

Presente 03 00 03  

Ausente 40 07 47 p = 1,0001 

Total 43 07 50  

Sem sede excessiva     

Presente 29 06 35  

Ausente 14 01 15 p = 0,6591 

Total 43 07 50  

Urina de cor clara     

Presente 19 04 23  

Ausente 24 03 27 p = 0,6891 

Total 43 07 50  

Legenda: Teste Exato de Fisher1. 

 

O DE Disposição para equilíbrio de líquidos melhorado foi detectado em 86% da 

amostra. As características definidoras apresentadas na Tabela 8, com frequências maiores 
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que 50%, foram as seguintes: expressa desejo de aumentar o equilíbrio de líquidos (80%), 

mucosas hidratadas (76%), sem sede excessiva (70%) e bom turgor tissular (52%). O 

diagnóstico associou-se, estatísticamente, para um nível de sgnificância de 5%, com a 

característica definidora expressa desejo de aumentar o equilíbrio de líquidos, em que os 

pacientes com ausência dessa característica definidora apresentam menor percentual de 

presença no diagnóstico estudado. 

A Tabela 10 apresenta a distribuição dos pacientes renais submetidos à hemodiálise, 

segundo as características definidoras, em função do diagnóstico de enfermagem disposição 

para nutrição melhorada. 

Tabela 10 - Distribuição dos pacientes submetidos à hemodiálise, segundo características 

definidoras, em função do diagnóstico de enfermagem Disposição para nutrição melhorada. 

Natal/RN, 2014 

Disposição para nutrição melhorada 

Características definidoras Presente Ausente Total Estatísticas 

Alimenta-se regularmente     

Presente 38 07 45  

Ausente 02 03 05 p = 0,048² 

Total 40 10 50  

Atitude em relação à bebida 

coerente com as metas de 

saúde 

    

Presente 17 02 19  

Ausente 23 08 31 p = 0,282² 

Total 40 10 50  

Atitude em relação à comida 

coerente com as metas de 

saúde 

    

Presente 26 00 26  

Ausente 14 10 24 p = 0,000² 

Total 40 10 50  

Consome alimentos adequados     

Presente 28 01 29  

Ausente 12 09 21 p = 0,001² 

Total 40 10 50  

Consome líquidos adequados     

Presente 16 02 18  

Ausente 24 08 32 p = 0,295² 

Total 40 10 50  

Expressa conhecimento sobre 

escolhas alimentares saudáveis 

    

Presente 28 01 29  

Ausente 12 09 21 p = 0,001² 

Total 40 10 50  
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Expressa conhecimento sobre 

escolhas saudáveis de líquidos 

    

Presente 24 01 25  

Ausente 16 09 25 p = 0,005¹ 

Total 40 10 50  

Expressa desejo de melhorar a 

nutrição 

    

Presente 38 00 38  

Ausente 02 10 12 p = 0,000² 

Total 40 10 50  

Segue padrão apropriado de 

alimentação 

    

Presente 24 01 25  

Ausente 16 09 25 p = 0,005¹ 

Total 40 10 50  

Legenda: Teste de Qui-quadrado¹; Teste Exato de Fisher². 

O DE Disposição para nutrição melhorada esteve presente em 80%. As caracteríticas 

definidoras com frequências maiores que 50% foram: alimenta-se regularmente (90%), 

expressa desejo de melhorar a nutrição (76%), consome alimentos adequados (58%), expressa 

conhecimento sobre escolhas alimentares saudáveis (58%) e atitude em relação à comida 

coerente com as metas de saúde (52%).  

Apresentaram associação estatísticamente significantes, para um nível de significância 

de 5% com o DE Disposição para nutrição melhorada, as seguintes características definidoras: 

alimenta-se regularmente, atitude em relação à comida coerente com as metas de saúde, 

consome alimentos adequados, expressa conhecimento sobre escolhas alimentares saudáveis e 

de líquidos, e expressa desejo de melhorar a nutrição e segue padrão apropriado de 

alimentação, em que os pacientes com ausência dessa característica definidora apresentam 

menor percentual de presença no diagnóstico estudado. As características expressa 

conhecimento sobre escolhas saudáveis de líquidos e segue padrão apropriado de alimentação, 

apesar de possuirem frequências menores que 50%, apresentaram também associação com o 

DE. 

A Tabela 11 apresenta a distribuição dos pacientes renais submetidos à hemodiálise, 

segundo os fatores de risco, em função do diagnóstico de enfermagem Risco de volume de 

líquidos deficiente. 

Tabela 11 - Distribuição dos pacientes submetidos à hemodiálise, segundo fatores de risco, 

em função do diagnóstico de enfermagem Risco de volume de líquidos deficiente. Natal/RN, 

2014 

Risco de volume de líquidos deficiente 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 



52 

 

Deficiência de 

conhecimento 

    

Presente 28 09 37 p= 1,0001 

Ausente 10 03 13  

Total 38 12 50  

Desvios que afetam a 

absorção de líquidos  

    

Presente 01 00 01 p = 1, 0001 

Ausente 37 12 49  

Total 38 12 50  

Desvios que afetam a 

ingestão de líquidos  

    

Presente 01 01 02 p = 0,4261 

Ausente 37 11 48  

Total 38 12 50  

Desvios que afetam o 

acesso de líquidos  

    

Presente - - - - 

Ausente 38 12 50  

Total 38 12 50  

Extremos de idade     

Presente 01 02 03 p = 0,1391 

Ausente 37 10 47  

Total 38 12 50  

Extremos de peso     

Presente 10 04 14 p = 0,7181 

Ausente 28 08 36  

Total 38 12 50  

Falha nos mecanismos 

reguladores 

    

Presente 38 12 50 - 

Ausente - - -  

Total 38 12 50  

Fatores que influenciam as 

necessidades de líquidos  

    

Presente 12 02 14 p = 0,1631 

Ausente 26 10 36  

Total 38 12 50  

Medicamentos      

Presente 00 01 01 p = 0,2401 

Ausente 38 11 49  

Total 38 12 50  

Perda ativa de volume de 

líquidos  

    

Presente 08 00 08 p = 0,1731 

Ausente 30 12 42  

Total 38 12 50  

Perda de líquido por vias 

anormais  

    

Presente 35 10 45 p = 0,5821 
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Ausente 03 02 05  

Total 38 12 50  

Perdas excessivas por vias 

normais 

    

Presente 04 00 04 p = 0,5601 

Ausente 34 12 46  

Total 38 12 50  

Legenda: Teste Exato de Fisher 1. 

 O DE Risco de volume de liquidos deficiente esteve presente em 76% dos pacientes 

do estudo. Dentre os fatores de risco destaca-se falha nos mecanismos reguladores, presente 

em 100% da amostra. Outros fatores de risco com prevalência acima de 50% foram: perda de 

líquidos por vias anormais (90%) e deficiência de conhecimento (74%). Entretanto, não 

ocorreu associação estatística significante para um nível de significância de 5% entre esse 

diagnóstico e seus fatores de risco. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Relativo à caracterização socioeconômica, o estudo identificou uma predominância de 

pacientes do sexo feminino, de cor parda, praticantes de uma religião, com companheiro e 

vivendo na condição de aposentado ou beneficiário. Resultados similares foram evidenciados 

em estudo realizado no Nordeste brasileiro com amostra semelhante (FERNANDES et al., 

2014). Na pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo Instituto Brasileiro De Geografia E 

Estatística (IBGE), no ano de 2013, identificou-se maior proporção de mulheres com relato de 

diagnóstico de diabetes que os homens. Ressalta-se que a história de diabetes é considerada 

fator de risco para doença renal terminal, assim, pode-se justificar a predominância dos 

pacientes do sexo feminino, da mesma forma que os negros têm maior risco para doença renal 

terminal (LIPWORTH, 2012). Nesse sentido, levando em consideração a miscigenação da 

população brasileira, existe o fator genético influenciando esse número. 

 Quanto à média de idade, os pacientes em HD apresentaram 47,5 anos (±14,61), 

estando dentro da faixa etária de maior incidência de pacientes em tratamento dialítico 

publicada pelo Censo de Diálise (SBN, 2013). No tocante à escolaridade da amostra, obteve-

se uma mediana de 5 anos de estudo (±4,93), sendo esta menor que o número médio de anos 

de estudo dos brasileiros com 25 anos ou mais de idade, segundo os indicadores sociais da 

população brasileira (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – 

IBGE, 2013). 

Em relação à renda familiar, encontrou-se uma mediana de 1,5 salários mínimos 

(±2,02), equivalente, em setembro de 2014, a R$ 1.086,00. No mesmo período, os cálculos 

para a cesta básica nacional, propostos pelo Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos – DIEESE (2014), colocavam que o salário mínimo necessário 

seria de R$ 2.862,00. Portanto, a renda mediana dos pacientes do estudo equivale a apenas 

37,9% do proposto pelo órgão. 

Zambonato, Thomé e Gonçalves (2008) demonstram haver associação entre menor 

nível socioeconômico e prevalência aumentada de DRC. Da mesma forma que a baixa 

escolaridade irá influenciar na adesão ao tratamento (COTTA et al., 2009). Sampaio et al. 

(2013) coloca que é necessária ênfase ao processo educativo na prestação do cuidado, devido 

à complexidade da DRC. 

Para a variável procedência, 76% dos pacientes referiram ser do interior do Estado do 

Rio Grande do Norte. Dado respaldado por meio do plano diretor estratégico da própria 

instituição participante da pesquisa, que coloca o HUOL como referência para alta 
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complexidade em diversas áreas, incluindo hemodiálise e transplante renal, para todo o 

Estado do Rio Grande do Norte (SOUZA et al., 2014). Logo, os pacientes entrevistados 

estavam na área de abrangência de atendimento do HUOL. 

Na amostra foram identificados 86% dos pacientes com diagnóstico de DRC. Bastos e 

Kirsztajn (2011) apontam a alta prevalência da mesma e a SBN (2013) afirma, em seu último 

censo, que a estimativa é de mais de cem mil pacientes com diagnóstico de insuficiência renal 

e que precisarão de diálise, fato este reforçado também por Bastos e Kirsztajn (2011). 

No presente estudo se identificou que a insuficiência renal foi diagnosticada com uma 

mediana de 27 meses, ou seja, havia pouco mais de dois anos, e que progrediu para fase 

dialítica em um ano e três meses. No momento não há estimativa de quantos pacientes 

evoluirão para a fase final da doença com necessidade de tratamento dialítico, no entanto, é 

colocado que interações complexas entre fatores clínicos, ambientais e genéticos determinam 

a progressão (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 

Estudos da SBN (2013) apontam que a modalidade convencional de HD é a mais 

utilizada, chegando a atingir 89,7% de todas as modalidades oferecidas. Para esta pesquisa foi 

encontrada uma porcentagem próxima, 92% dos pacientes realizavam também a forma 

convencional ou clássica, com mediana de 4 horas de tempo de tratamento. 

Sobre a forma de acesso à corrente sanguínea, tanto para Fístula arteriovenosa quanto 

para Cateter duplo lúmen, a porcentagem foi a mesma, 48%. No entanto, o United States 

Renal Data System – USRDS (2013) coloca que a utilização de cateteres de diálise está 

associada ao maior risco para infecção e afirma também que houve um crescimente de 43% 

desde 1993, nas internaçãoes por infecção nos pacientes em HD. 

A localização do cateter também tem sua parcela de contribuição para os índices de 

infecção, principalmente se estiverem em sítios com maior risco, como a região inguinal 

(SIQUEIRA et al., 2011). Neste estudo foi encontrado que 28% dos cateteres estavam 

inseridos nas veias jugulares; 20%, nas femurais; e 4%, em subclávias. Mostrando haver risco 

de infecção relacionado à localização do acesso para os pacientes da amostra. 

Durante o tratamento de HD, 64% dos pacientes utilizaram heparina, este é o 

anticoagulante de escolha. Para situações de contraindicação, o risco de coagulação do 

circuito ocorre em aproximadamente 5% dos tratamentos (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 

2008). Quando isso ocorre, o circuito é desprezado e a perda de sangue do paciente contribui 

para os índices baixos de hemoglobina e hematócrito (ALVES; GORDAN, 2014). Portanto, 

sendo necessária, em algumas situações, a transfusão de concentrado de hemáceas. Para esta 
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pesquisa foi encontrado que apenas 14% dos pacientes foram transfundidos com concentrados 

de hemáceas durante o tratamento hemodialítico. 

Ainda, sobre os hábitos de vida desses pacientes, 96% relataram que não faziam uso 

de bebida alcoólica. Estudo realizado com população semelhante também identificou um 

índice de mais de 90% para pacientes que não ingeriam bebida alcoólica (KIRCHNER et al., 

2011). Para o hábito de fumar, 58% nunca fumaram e 42% eram ex-tabagistas, coincidindo 

em parte com o estudo realizado por Kirchner et al. (2011), que aponta valores também 

superiores a 50% para os pacientes que nunca fumaram, porém, para os índividuos que 

deixaram o cigarro a porcentagem é menor que a encontrada. O combate a estes fatores de 

risco para a DRC deve ser encorajado por meio de práticas saudáveis, como a interrupção do 

tabagismo, combate ao sedentarismo, alimentação saudável, baixo consumo de sódio e álcool, 

conforme orienta a I Diretriz Brasileira de Prevenção Cardiovascular (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA – SBC, 2013). 

 O envolvimento de vários sistemas orgânicos, evidenciado por sinais e sintomas 

característicos da doença renal, além das possíveis complicações, faz da mesma um problema 

grave e de grande relevância, o que exige múltiplas abordagens em seu cuidado (BASTOS; 

KIRSZTAJN, 2011). 

Nesse contexto, o enfermeiro, como membro da equipe multidisciplinar, tem o dever 

de direcionar o cuidado para atender ás reais necessidades desses pacientes, e para isso deve 

utilizar o PE (COFEN, 2009; CRUZ, 2008; DURAN; TOLEDO, 2011; MANGUEIRA et al., 

2012). Portanto, a determinação dos diagnósticos de enfermagem dá suporte, por meio do 

processo de interpretação dos dados coletados, à prestação do cuidado, que no paciente renal é 

permeado de detalhes, devido ao envolvimento de vários sistemas orgânicos, sem desvalorizar 

aqui as alterações psicológicas desencadeadas pela doença e seu rigoroso tratamento. 

Os DEs identificados no presente estudo com frequências maiores que 50% foram 

Risco de desequilíbrio eletrolítico, Risco de Glicemia instável, Volume de líquidos excessivo, 

Disposição para equilíbrio de líquidos melhorado, Disposição para Nutrição melhorada e 

Risco de volume de líquidos deficiente.  

Dentre os diagnósticos de enfermagem relacionados ao domínio nutrição, com 

frequências maiores que 50%, presentes nos pacientes renais submetidos à HD, Guimarães et 

al. (2014) encontraram o volume de líquidos excessivo, risco de desequilíbrio eletrolítico, 

risco de função hepática prejudicada e risco de glicemia instável. Já Bezerra et al. (2012) 

complementam afirmando que Nutrição desequilibrada, menos que as necessidades corporais 

e Risco de desequilíbrio do volume de líquidos também são diagnósticos desse domínio que 
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apresentaram frequências maiores que 50%. Outro estudo do tipo coorte retrospectivo 

estabeleceu três DEs possíveis de serem identificados durante a HD, como Volume de 

líquidos excessivo, Risco de glicemia instável e Risco de desequilíbrio eletrolítico (DALLÉ; 

LUCENA, 2012). 

O DE Risco de desequilíbrio eletrolítico esteve presente em 100% dos pacientes. 

Apesar de não existir associação estatítica, por não ser possível a aplicação de testes, entre a 

presença do DE e seus fatores de risco, é importante destacar a frequência de 100% dos 

fatores de risco Disfunção renal e Mecanismos reguladores prejudicados, além do Volume de 

líquidos excessivo, com frequência pouco acima de 70%. Essa alta frequência provavelmente 

influenciou na decisão dos especialistas sobre a presença do risco de mudança nos níveis de 

eletrólitos séricos. 

Estudo descritivo-retrospectivo realizado com prontuários de pacientes renais 

submetidos à HD mostrou também a presença do DE Risco de desequilíbrio eletrolítico em 

100% dos participantes da pesquisa (GUIMARÃES et al., 2014).  

Os rins são órgãos responsáveis pela eliminação de substâncias tóxicas e conservação 

das essenciais, assim, atuam como órgãos reguladores da homeostase corporal. Dentre 

algumas de suas funções destaca-se a manutenção dos níveis de eletrólitos. Logo, a perda da 

função excretória dos rins conduz a alterações eletrolíticas responsáveis por complicações 

graves (RIELLA; MARTINS, 2013; ZATZ; SEGURO; MALNIC, 2011). 

As alterações eletrolíticas, como aumento nos níveis de fosfato, dimuição dos níveis 

de cálcio e aumento de potássio, podem provocar desde prurido, fraturas osséas e dores 

musculares até arritmias e paralisia muscular, incluindo a parada cardíaca (REDDENNA; 

BASHA; REDDY, 2014). Essa desregulação dos mecanismos fisiológicos, desencadeada pela 

disfunção renal provoca alterações em vários sistemas orgânicos, causando os sinais e 

sintomas caraterísticos da uremia (FERMI, 2011; REDDENNA; BASHA; REDDY, 2014; 

RIELLA; 2010). 

Dentre essas alterações, a literatura destaca que as anormalidades dos níveis de sódio, 

evidenciadas por hipernatremia ou hiponatremia, são desencadeadas por desequlibrio no 

balanço de água, mostrando a estreita relação do íon mais importante do meio extracelualar 

com a água, de tal forma que os distúrbios desses dois elementos não devem ser abordados 

separadamente (VIEIRA NETO; MOYSÉS NETO, 2003; RIELLA, 2010; ZATZ; SEGURO; 

MALNIC, 2011).  

Assim, o acúmulo de líquido, característica marcante nos pacientes com disfunção 

renal, induzida pela ingestão excessiva de sódio, provoca hiponatremia por diluição do sódio 
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no líquido corporal, podendo desencadear episódios de congestão pulmonar e até mesmo de 

edema agudo de pulmão, emergência clinica que, se não combatida prontamente, pode trazer 

consequências graves ao paciente, da mesma forma que a diminuição excessiva de sódio 

durante a HD, por exemplo, pode provocar hipotensão (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008; 

PEDROSA, 2009; RIELLA, 2010; RIELLA; MARTINS, 2013). 

Com o intuito de combater os sinais e sintomas críticos da doença renal, como, por 

exemplo, volume excessivo de líquidos e hiperpotassemia, inicia-se a HD, responsável por 

reestabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico, caso prescrita e realizada de forma apropriada. 

Apesar de necessária, também pode provocar alterações nos níveis pressóricos, como 

hipotensão, devido à remoção excessiva de líquido somada à baixa ingestão de sódio e pouco 

ou nenhum ganho de peso no período interdialítico. Por outro lado, nos pacientes com níveis 

baixos de potássio pré-diálise decorrentes, por exemplo, de alterações gastrintestinais, como 

vômitos, diarreia etc., a HD pode acentuar a hipopotassemia, desencadeando manifestações 

clínicas metabólicas, cardiovasculares e outras (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008; 

MORELLO et al., 2013; REDDENNA; BASHA; REDDY, 2014; RIELLA, 2010; RIELLA; 

MARTINS, 2013).  

 Isso implica que o enfermeiro deve ter um embasamento técnico científico específico 

para detectar possíveis complicações da doença renal e do tratamento hemodialítico, para 

assim poder realizar uma inferência diagnóstica correta e consequentemente fornecer uma 

assistência segura.  

O DE Risco de glicemia instável esteve presente em 90% dos pacientes. Apesar de não 

existir associação estatística entre a presença do DE e seus fatores de risco, é importante 

resaltar a alta frequência dos fatores de risco Estado de saúde mental e Estresse. 

Provavelmente estes mostraram-se importantes no momento da inferência diagnóstica sobre o 

risco de variação dos níveis de glicose sanguínea em relação aos parâmetros normais. 

Uma pesquisa realizada com prontuários de pacientes renais mostrou um índice baixo 

para o DE Risco de glicemia instável, em apenas 9% dos prontuários foi encontrado esse DE 

(GUIMARÃES et al., 2014). Talvez pela escassez de informações que subsidiassem a 

inferência diagnóstica, já que se tratava de uma pesquisa com prontuários. No entanto, Dallé e 

Lucena (2012), também pesquisando em prontuários, afirmam que o referido DE pode ser 

aplicado aos pacientes renais em HD, da mesma forma, Leite et al. (2013), em estudo sobre as 

intercorrências intradialíticas, encontraram uma frequência de 62,37% de hipoglicemia em 

relação as demias intercorrências. 
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Em relação ao fator de risco Estresse, Cavalcante et al. (2013) afirmam que o estresse 

tem presença marcante na rotina dos pacientes renais em HD. Nos seus estudos, aplicando o 

Inventário de Sintomas de Estresse de Lipp, realizados com pacientes em HD no estado do 

Rio Grande do Norte, encontraram um índice alto, 75% dos pacientes apresentaram estresse. 

Valle, Souza e Ribeiro (2013) aplicaram a mesma escala utilizada por Cavalcante et al. 

(2013), e encontraram um resultado pouco menor, 71% dos participantes da pesquisa, também 

no Rio Grande do Norte, estavam estressados. 

A resposta do organismo a um agente estressor, físico ou psicológico, envolve 

mecanismos neurais e hormonais mediados pelo sistema nervoso simpático e pelo eixo 

hipotálamo-hipófise-córtex da suprarrenal, desencadeando uma série de sinais que vão desde 

a mudança na postura corporal até o aumento da glicose sanguínea, colocando assim energia 

disponível à situação de estresse (SMELTZER et al., 2012). 

Os sentimentos de perdas, frustrações e limitações do tratamento e doença estão 

correlacionados aos aspectos mentais e emocionais. A sobrecarga do tratamento pode ser 

expressa por sentimento de inutilidade, desvalorização e depressão, evidenciado por 

comprometimento da qualidade de vida desses pacientes (COUTINHO et al., 2010). Assim, 

os pacientes renais em tratamento hemodialítico vivenciam situações de estresse psicológico 

que podem então influenciar nos níveis glicêmicos. 

Outra condição que merece ser colocada é a recusa da dieta por pacientes urêmicos ou 

mal dialisados, pois a presença de náuseas, vômitos e anorexia implica numa ingestão 

alimentar deficiente, logo, esses pacientes apresentam-se em risco de alteração dos níveis 

glicêmicos na HD e após seu término, devido ao aumento do gasto energético durante e até 

duas horas após o final do tratamento (RIELLA; MARTINS, 2013). 

Autores (ABE et al., 2011; PEDERSEN et al., 2011) colocam que durante a HD são 

perdidas moléculas de glicose, o que implica na perda de energia, como relatado 

anteriormente, com possíveis episódios de hipoglicemia durante a sessão de HD. Isso também 

é relatado por Leite et al. (2013) que idenficaram em 62% das HDs realizadas em dois anos, 

numa unidade hospitalar, esse tipo de complicação. 

Para a presente pesquisa, o fator de risco Estado de saúde mental, avaliado pela função 

cognitiva, esteve presente em 98% dos pacientes entrevistados. Um estudo com delineamento 

transversal, envolvendo pacientes em hemodiálise, realizado no Nordeste brasileiro, 

evidenciou melhores resultados na qualidade de vida em relação à função cognitiva 

COUTINHO et al., 2010). 
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A definição de saúde da Organização Mundial de Saúde – OMS (2006) contempla os 

domínios físicos, mentais e sociais, no entanto, um estudo que teve como base a conferência 

sobre a definição de saúde, realizado na Holanda, sugere que o conceito de saúde seja 

reformulado, tendo como ponto de partida a capacidade do ser humano de se adaptar e de se 

autogerir (HUBER et al., 2011). 

A OMS (2002) ainda não possui uma definição oficial para saúde mental, mas é 

notória a sua importância no conceito de saúde, uma vez que a saúde mental influencia na 

qualidade de vida das pessoas. Autores (COSTA; NOGEIRA, 2014; FRAZÃO; RAMOS; 

LIRA, 2011) afirmam que prejuízos na capacidade mental implicam em dificuladades no 

autocuidado. Uma definição colocada para Saúde Mental afirma que esse termo é usado para 

descrever o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional (SECRETARIA DO ESTADO 

DE SAÚDE DO PARANÁ – SESA, 2014). Assim, uma das formas de julgamento do estado 

de saúde mental pode ser por meio da avaliação da função cognitiva do paciente. 

O comprometimento da função cognitiva mostrou forte associação com a mortalidade 

para pacientes em HD, que possuem, na maioria das vezes, dificuldade de adesão à 

terapêutica instituida, uma baixa qualidade de vida e consequente menor sobrevida (GRIVA 

et al., 2010). Estudo prospectivo de coorte, seguido por quatro anos, encontrou que para as 

pessoas idosas foi significativamente associada a doença renal terminal com o declínio 

cognitivo e funcional (FENG et al., 2012). 

Os pacientes que compuseram a amostra deste estudo tinham em média de 47,5 

(±14,61) anos e em mais de 50% deles foi identificado o estado de saúde mental, apesar de 

estarem hospitalizados. No entanto, o enfermeiro deve ficar atento a situações de estresse 

experienciadas por esses pacientes, assim como no monitoramento dos níveis glicêmicos, já 

que há o risco de alterações dos níveis de glicose no sangue em relação aos parâmetros 

normais para os pacientes em HD. 

  O DE Volume de líquidos excessivo foi detectado em 90% da amostra. Houve 

associação estatística significante entre as características definidoras Ruídos respiratórios 

adventícios, Edema e Congestão pulmonar e o DE em estudo. Segundo Fernandes et al. 

(2014), os pacientes que apresentaram esses sinais e sintomas têm maior chance de terem o 

DE Volume de líquidos excessivo. 

 As características definidoras Mudança na pressão arterial (100%), Ansiedade (96%), 

Azotemia (96%), Hemoglobina diminuída (92%), Hematócrito diminuído (88%), Ingestão 

maior que o débito (78%), Eletrólitos alterados (78%) e Mudança no padrão respiratório 

(60%) apresentaram frequências maiores que 50%, o que também contribuiu na determinação 
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da presença do referido DE. O fator relacionado Mecanismos reguladores comprometidos, 

que esteve presente em 100% dos pacientes da amostra, apresentou associação estatística 

significante com o DE pesquisado. 

 Estudos transversais desenvolvidos com pacientes renais em HD detectaram que o DE 

Volume de líquidos excessivo esteve presente também em mais de 70% de suas amostras 

(COSTA et al., 2010; FERNANDES et al., 2014; FRAZÃO et al., 2014b). O excesso de 

líquidos é consequência da incapacidade de excreção renal, que, somado à ingesta excessiva 

de sódio, associa-se a piores desfechos para os pacientes renais (GODIN; BOUCHARD; 

MEHTA, 2013; REDDENNA; BASHA; REDDY, 2014; RIELLA; MARTINS, 2013; ZATZ; 

SEGURO; MALNIC, 2011).  

 Logo, os Mecanismos Reguladores Comprometidos decorrentes dessa incapacidade de 

excreção renal provocam retenção de fluidos e eletrólitos alterados, que podem provocar 

Mudança no padrão respiratório. A retenção de fluídos desencadeia o Edema, o que inclui a 

Congestão pulmonar, evidenciado por alterações na ausculta pulmonar ou Ruídos 

respiratórios adventícios (FERMI, 2011; REDDENNA; BASHA; REDDY, 2014; ZATZ; 

SEGURO; MALNIC, 2011). A associação estatística significante destas características 

definidoras com o DE investigado corroborou com estudo de acurácia realizado com 

pacientes renais em HD por Fernandes et al. (2014). 

 Em determinadas situações, esse acúmulo de líquido desencadeado por uma Ingestão 

maior que o débito causa desconforto respiratório de tal maneira que gera apreensão ou 

Ansiedade, podendo evoluir, caso não removido esse volume de líquido em excesso, para uma 

urgência dialítica por edema pulmonar agudo (CAVALCANTI; PEREIRA, 2014; PEDROSA 

et al., 2009). 

 A Mudança na pressão arterial sofre influência do ganho de peso interdialítico, como 

aponta estudo sobre fatores relacionados ao aumento de peso entre uma sessão de HD e outra 

(NERBASS et al., 2011). Para a remoção desse líquido em excesso inicia-se a HD, que pode 

causar também sintomas que persistem, em algumas situações, após o final do tratamento 

(REDDENNA; BASHA; REDDY, 2014).  

 Dallé e Lucena (2012) colocam que a Mudança na pressão arterial, evidenciada por 

hipotensão e hipertensão, durante HD foram as carateristicas como maiores frequências, 

respectivamente. Estudos sobre DE Volume de líquidos excessivo nesses pacientes colocam 

que a Mudança na pressão arterial esteve presente em mais de 50% das suas amostras 

(FERNANDES et al., 2014; COSTA et al., 2010). Já, em outros estudos sobre intercorrências 
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interdialíticas, a hipotensão apresentou-se como a principal complicação, também atingindo 

mais de 50% das diálises realizadas (LEITE et al., 2013; TERRA et al., 2010).  

A Azotemia corresponde à condição de acúmulo de ureia e creatinina no sangue, o que 

caracteriza uma diminuição da função renal. Assim, na progressão da doença, os sintomas 

desse acúmulo tornam-se visíveis, como náuseas, vômitos, diarreia, perda de peso, prurido, 

alterações no volume urinário, edema, anemia, entre outros (REDDENNA; BASHA; 

REDDY, 2014; RIELLA, 2010; ZATZ; SEGURO; MALNIC, 2011). Estudo transversal com 

pacientes em hemodiálise revelou uma incidência de 100% de sua amostra para CD Azotemia 

(FERNANDES et al., 2014). Outro estudo também apresentou a CD com frequência acima de 

50% para esses pacientes (FRAZÃO et al., 2014b). 

 Hemoglobina e Hematócrito diminuídos, nesta pesquisa, foram expressos por índices 

maiores que 80%, o que reflete a estreita relação da redução dos seus níveis com o estado de 

anemia, complicação comum nos pacientes renais que implica em desfechos negativos 

(BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). A causa mais comum de anemia é a produção deficiente de 

eritropoetina, além da possível inibição da eritropoese e redução do tempo de vida das 

hemáceas pelas toxinas urêmicas (RIELLA; MARTINS, 2013).  

 Além disso, a anemia nesses pacientes pode ser agravada por deficiência de ferro, por 

meio de sangramentos gastrointestinais, desnutrição, procedimentos cirúrgicos, perdas 

decorrentes de coleta para exames e perdas na diálise (ALVES; GORDAN, 2014; RIELLA; 

MARTINS, 2013). Em pesquisa realizada no Nordeste brasileiro também foram detectados 

altos índices dessas CD, hemoglobina diminuída em 73% da amostra e hematócrito diminuído 

em 96% (FERNANDES et al., 2014). 

 Diante dessas inúmeras complicações relacionadas à presença do DE Volume de 

líquidos excessivo, o enfermeiro deve atentar-se para hábitos aparentemente simples, mas que 

implicam em consequências graves, como a ingestão, além do indicado, de líquidos por esses 

pacientes que, somados à infusão venosa descontrolada de soluções podem contribuir para o 

aparecimento de emergências dialíticas, como o edema pulmonar agudo. Ademais, o 

enfermeiro avalia a presença dos sintomas de uremia, que podem levar o paciente à morte, se 

não iniciada a HD, e que também interferem na aceitação da dieta. Destaca-se ainda a 

importância de otimizaçãodo tratamento hemodialítico pelo enfermeiro, através da lavagem 

rigorosa do circuito extracórporeo, de forma a evitar que o mesmo coagule e contribua para os 

níveis baixos de hematócrito e hemoglobina. 

 O DE Disposição para equilíbrio de líquidos melhorado foi detectado em mais de 80% 

da amostra e associou-se, estatisticamente, com a característica definidora Expressa desejo de 
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aumentar o equilíbrio de líquidos, portanto, a presença da referida característica pode 

influenciar a ocorrência do DE investigado. 

Estudos apontam que o apoio da equipe estimula a adesão terapêutica e consequente 

enfrentamento da doença (ZAMBRA; HUTH, 2010; MORANTE et al., 2014; SGNAOLIN; 

PRADO; FIGUEIREDO, 2012). Assim, a influência do meio na aceitação da doença e do 

tratamento foi relatada pelos próprios doentes renais como motivo para a aceitação da doença 

e do tratamento (RUDNICKI, 2014).  

A adesão do paciente ao tratamento ocorre de forma única e singular, com influência 

da sua própria história ou conhecimento de vida, portanto, é considerada complexa (BEUTER 

et al., 2013). No entanto, a condição de estar internado e receber o apoio, estabilidade e 

segurança da equipe pode ser uma das explicações para esse estímulo ao cumprimneto da 

ingestão adequada de líquidos que, somada á realização de uma HD adequada proporcionam 

melhoria na qualidade de vida do paciente (RUDNICKI, 2014).  

Outro ponto que merece ser relembrado é o perfil da instituição em que os 

participantes da pesquisa estavam internados, pois a condição de hospital-escola é marcada 

pela presença constante de estudantes e professores junto aos pacientes, traduzindo-se num 

rítmo intenso de troca de informações. Além de a instituição ter aderido ao programa 

Humaniza SUS, em que, dentre seus príncipios, está o direito do paciente à informação 

(BRASIL, 2010). 

 Sousa-Muñoz et al. (2012) colocam que o processo de comunicação em saúde é 

considerado intrínseco à prática assistencial, também no nível terciário de atenção, pois 

possibilita a organização de estratégias para o enfrentamento de problemas no processo 

saúde/doença, desse modo, a informação, educação e comunicação são as bases de mudança 

do comportamento do paciente. 

 A sequência de eventos que culminou com a presença desse DE pode ser explicada por 

meio da ingestão adequada de sódio que resulta numa ingestão hídrica dentro dos valores 

permitidos para esses pacientes, que por sua vez contribuem para uma HD adequada 

(RIELLA; MARTINS, 2013; SAHAY; SAHAY; BARUAH, 2014). Assim, esse 

comportamento pode ser compreendido como um sinal expresso de aumentar o equilíbrio de 

líquidos. 

 As características definidoras também identificadas nesses pacientes que traduzem uma 

Disposição para equilíbrio de líquidos melhorado, como Mucosas hidratadas, Sem sede 

excessiva e Bom turgor tissular, são indicativos para o equilíbrio hídrico, dentro daquilo que é 

considerado normal para um paciente com disfunção renal terminal. O paciente que ingere 



64 

 

uma quantidade adequada de sal não apresenta sede excessiva, logo, ao exame físico 

apresenta Mucosas hidratadas e Bom turgor tissular, que pode ser medido por meio do 

pinçamento da pele (RIELLA; MARTINS, 2013).  

 O enfermeiro, como membro da equipe multiprofissional e participante ativo do 

cuidado aos pacientes em HD, deve realizar e reforçar orientações educacionais aos mesmos, 

pois esta é uma estratégia para promover a adesão ao tratamento (MADEIRO et al., 2010; 

MORANTE et al., 2014; SGNAOLIN; PRADO; FIGUEIREDO, 2012). 

 O DE Disposição para Nutrição melhorada foi detectado em 80% dos pacientes renais 

em HD. Para estes, as características definidoras identificadas com frequências maiores que 

50% e também com associação estatística, simultaneamente, refletem num maior percentual 

para apresentar o DE investigado. 

 Um estudo realizado com pacientes de uma unidade de hemodiálise hospitalar, que teve 

como objetivo identificar as dificuldades dos pacientes em relação à adesão e adaptação ao 

tratamento de HD, apontou que, apesar de serem permeados de privações, os pacientes 

aderem ao tratamento, como estratégia para o aumento da sobrevida (MADEIRO et al., 2010). 

Assim, pode-se acreditar também que a adesão nutricional tenha justificativa semelhante.  

  O apoio da equipe e a influência do meio estimulam a adesão ao tratamento e 

consequentemente o enfrentamento da doença (MORANTE et al.,2014; RUDNICKI, 2014; 

SGNAOLIN; PRADO; FIGUEIREDO, 2012; ZAMBRA; HUTH, 2010;). Neste momento, 

fica evidente a importância do enfermeiro de uma unidade de diálise, que tem como uma de 

suas atribuições a transmissão de conhecimento tanto para o paciente quanto para sua família, 

sobre a doença e seu tratamento, de forma que as orientações fornecidas contribuam com o 

processo de adesão à terapêutica.  

 Autores afirmam que o enfermeiro, além de prestar os cuidados de enfermagem, fornece 

orientações nutricionais, pois tem posição privilegiada por permanecer maior tempo com o 

paciente e assim poder detectar também alterações de apetite, perda de peso, recusa de dietas, 

dentre outros fatores que interferem na qualidade do estado nutricional (MORANTE et al., 

2014; WELLS, 2003). 

 Os pacientes que apresentaram as características definidoras Alimenta-se regularmente 

e Atitude em relação à comida coerente com as metas de saúde têm maior percentual para 

apresentar o DE. Assim, a condição de Alimenta-se regularmente é reflexo de uma Atitude 

em relação à comida coerente com as metas de saúde. Por sua vez, Consome alimentos 

adequados e Segue padrão apropriado de alimentação são características também 

influenciadas pela condição de estar internado, pois sabe-se que é oferecida ao paciente 
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hospitalizado uma dieta apropriada à sua condição de saúde que, somada ao apoio da equipe, 

estimula a melhora nutricional e consequente o enfrentamento da doença (MORANTE et al., 

2014; ZAMBRA; HUTH, 2010).  

 Expressa conhecimento sobre escolhas alimentares saudáveis, Expressa desejo de 

melhorar a nutrição e Expressa conhecimento sobre escolhas saudáveis de líquidos são 

indicios que traduzem uma Disposição para nutrição melhorada. 

 É colocada de forma clara a importância do bom estado nutricional para esses pacientes, 

pois as perdas de nutrientes durante a HD e a presença dos sinais e sintomas da DRC têm 

contribuido com o estado de desnutrição, responsável por altas taxas de mortaliadade 

(RIELLA; MARTINS, 2013; TING et al., 2014).  

 A presença do DE Disposição para Nutrição melhorada é importante, apesar de não 

encontrados estudos com resultados semelhantes, pois a vontade de se alimentar de forma 

adequada é o primeiro passo para uma melhoria na qualidade de vida desses pacientes. 

 O DE Risco de volume de líquidos deficiente, detectado em 76% dos pacientes 

investigados, teve sua inferência influenciada, de algum modo, pelos Fatores de risco que 

estiveram presentes em mais de 50% da amostra, como falha nos mecanismos reguladores, 

Perda de líquido por vias anormais e Deficiência de conhecimento, apesar de não haver 

associação estatística significante. 

 A Falha nos mecanismos reguladores, decorrente da ausência da função renal, implica 

na necessidade de se instituir a HD. Autores apontam sobre a importância de se realizar uma 

HD adequada, com menos riscos aos pacientes (RIELLA; MARTINS, 2013, SAHAY; 

SAHAY; BARUAH, 2014). Para isso é importante que seja realizada uma avaliação do estado 

hídrico do paciente renal submetido a esse tratamento. 

 O paciente quando submetido a esse tipo de terapia renal substitutiva tem, na maioria 

das vezes, Perda de líquido por vias anormais, através do mecanismo de ultrafiltração. 

Quando essas perdas são excessivas, a remoção do líquido do espaço intravascular não 

consegue ser compensada pelo deslocamento dos líquidos dos espaços intercelular e 

intersticial, então, acontece anormalidade hídrica, evidenciada por episódios de hipotensão, 

hipovolemia, cãibra, tonturas, mal-estar e fraqueza (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008; 

FERMI, 2011; RIELLA, 2010). Assim, essas intercorrências acontecem quando o paciente é 

desidratado até níveis inferiores ao seu peso seco ou peso ideal (FERMI, 2011). 

 A literatura aponta a importância de ter um ganho de peso, no período interdialítico, de 

2 a 4,5% do peso seco, entre as sessões de HD, para que estas aconteçam de forma tranquila 

(RIELLA; MARTINS, 2013). Assim, faz-se relevante atentar para a medição correta do peso 
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pré e pós-HD, bem como para a orientação sobre a ingesta hídrica, pois, caso o paciente não a 

cumpra, existe o risco de apresentar complicações durante a HD.  

 Estudo transversal, que teve como objetivo comparar a composição corporal de 

pacientes em hemodiálise com sujeitos saudáveis, por diferentes métodos de avaliação, 

revelou que 55,2% dos pacientes estavam desidratados (SOARES et al., 2013). Segundo 

Swearingen e Kenn (2005), esse DE é comum no paciente em diálise. Para o presente estudo 

foi detectado o Risco de volume de líquidos deficiente, que pode levar à desidratação, em 

mais de 70% dos pacientes da amostra. 

 A Deficiência de conhecimento dos pacientes quanto ao volume de líquidos a ser 

ingerido, conduz a uma ingesta equivocada, tanto excessiva como reduzida. Assim, é 

importante que estes pacientes recebam orientações sobre o volume de líquidos a ser ingerido, 

de acordo com o volume urinário, para que não apresentem anormalidades hídricas, dentre 

elas a desidratação. Zambra e Huth (2010) afirmam que a equipe de saúde pode desempenhar 

um papel fundamental no processo de enfrentamento da doença pelo paciente, através de 

orientações, melhorando assim sua qualidade de vida. 

 O enfermeiro, como membro ativo do cuidado durante o tratamento hemodialítico, deve 

estar alerta para a presença do DE Risco de volume de líquidos deficiente, por meio da 

observação do ganho de peso interdialítico, volume de líquidos prescritos na ultrafiltração, 

adesão e conhecimento do paciente sobre o volume de líquido a ser ingerido, além de outras 

condições de saúde que podem interferir no estado hídrico. 

Ressalta-se a relação clínica entre os diagnósticos investigados, como o diagnóstico 

Volume de líquidos excessivo com o Risco de desequilíbrio eletrolítico, ambos produto da 

disfunção renal, onde a presença do Volume de líquidos excessivo pode influenciar na 

inferência diagnóstica para Risco de desequilíbrio eletrolítico. A relação clínica entre os 

diagnósticos Volume de líquidos excessivo, um dos indicativos para se realizar hemodiálise, e 

Risco de volume de líquidos deficiente também é visível, este último pode estar presente se a 

hemodiálise não for realizada de forma adequada. Já a presença dos diagnósticos Disposição 

para equilíbrio de líquidos melhorado e Disposição para Nutrição melhorada refletem uma 

atitude positiva do paciente em relação às alterações hidroeletrolíticas e nutricionais. A 

Disposição para Nutrição melhorada, por sua vez, pode ter influência sobre o Risco de 

glicemia instável. 

Logo, o enfermeiro deve atentar para as alterações nutricionais evidenciadas na 

clientela hemodialítica, fazendo uso de uma linguagem padronizada e embasada 

cientificamente. Assim, direcionará seu cuidado às necessidades do domínio nutrição 
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vivenciadas pelo paciente submetido à hemodiálise, com vistas a aprevenir e/ou reduzir as 

complicações relacionadas ao tratamento e à progressão da doença renal.  
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7 CONCLUSÃO 

 

O estudo foi realizado com 50 pacientes portadores de doença renal em tratamento 

hemodialítico em um hospital universitário no Nordeste do Brasil. Foram identificados 13 

diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição da NANDA Internacional, sendo seis em 

mais de 50% dos pacientes com disfunção renal em HD, a saber: Risco de desequilíbrio 

eletrolítico, Risco de Glicemia instável, Volume de líquidos excessivos, Disposição para 

equilíbrio de líquidos melhorado, Disposição para Nutrição melhorada e Risco de volume de 

líquidos deficiente. Os pacientes entrevistados tiveram mediana de sete diagnósticos de 

enfermagem e quatro fatores relacionados, uma média de 34,78 características definidoras e 

de 15,5 fatores de risco. 

Os fatores de risco do diagnóstico Risco de desequilíbrio eletrolítico detectado em 

mais de 50% dos pacientes foram: Disfunção renal, Mecanismos reguladores prejudicados e 

Volume de líquido excessivo. Destaca-se que esse diagnóstico esteve presente em todos os 

pacientes da amostra, o que impossibilitou a realização de testes de associação.  

Já, para o diagnóstico Risco de glicemia instável, os fatores de risco que apresentaram 

valores maiores que 50% foram: Estado de saúde mental e Estresse. Esse diagnóstico não 

apresentou associação estatística com seus fatores de risco.  

As características definidoras do diagnóstico Volume de líquidos excessivo detectadas 

em mais de 50% dos pacientes foram: Mudança na pressão arterial, Ansiedade, Azotemia, 

Hemoglobina diminuída, Hematócrito diminuído, Ingestão maior que o débito, Edema, 

Eletrólitos alterados, Congestão pulmonar, Ruídos respiratórios adventícios e Mudança no 

padrão respiratório. Dentre essas, aquelas que apresentaram associação estatística significante 

com o diagnóstico foram: Ruídos respiratórios adventícios, Edema e Congestão pulmonar. O 

fator relacionado, detectado em mais de 50% da amostra, foi Mecanismos reguladores 

comprometidos.  

Para o diagnóstico Disposição para equilíbrio de líquidos melhorado, as características 

definidoras que apresentaram valores maiores que 50% foram: Mucosas hidratadas, Sem sede 

excessiva, Bom turgor tissular e Expressa desejo de aumentar o equilíbrio de líquidos. Esta 

última apresentou ainda associação estatística significante com o diagnóstico.  

As características definidoras detectadas em mais da metade da amostra para o 

diagnóstico Disposição para nutrição melhorada foram: Alimenta-se regularmente, Expressa 

desejo de melhorar a nutrição, Consome alimentos adequados, Expressa conhecimento sobre 

escolhas alimentares saudáveis e Atitude em relação à comida coerente com as metas de 
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saúde. As características citadas anteriormente apresentaram associação estatística 

significante. Além dessas, outras características também apresentaram associação significante, 

a saber: Expressa conhecimento sobre escolhas saudáveis de líquidos e Segue padrão 

apropriado de alimentação. 

Para Risco de volume de líquidos deficiente, os fatores de risco detectados em mais da 

metade da amostra foram: Falha nos mecanismos reguladores, Perda de líquido por vias 

anormais e Deficiência de conhecimento. Esse diagnóstico não se associou estatisticamente 

com seus fatores de risco.  

Assim, a partir dos diagnósticos identificados neste estudo é possível traçar um plano 

de cuidados para os pacientes renais em hemodiálise que contemple as necessidades 

eletrolíticas, hídricas e nutricionais, com repercussão direta no estado clínico e na qualidade 

da HD. Outrossim, esse plano contribuirá para a melhoria na qualidade de vida desses 

pacientes. Portanto, cabe ao enfermeiro, como agente ímpar na assistência ao paciente com 

disfunção renal em tratamento hemodialítico, investigar a presença de características 

definidoras, fatores relacionados e de risco que o auxiliem na inferência de diagnósticos para 

conduzir a sistematização da assistência de forma eficaz e a implementação do processo de 

enfermagem na prática clínica. 

Acredita-se que a identificação dos diagnósticos de enfermagem do dominío nutrição 

pode direcionar para a melhor conduta e trazer reais mudanças no quadro clínico dos 

pacientes em hemodiálise, além de contribuir com o avanço na prática do cuidado com 

possível influência nos índices de morbimortalidade. É importante ressaltar ainda que este 

estudo pode trazer benefícios ao processo de implantação da SAE na unidade de diálise do 

HUOL, por meio do direcionamento de condutas baseadas em evidências científicas, 

refletindo, assim, em uma assistência de enfermagem consistente e segura. 

Além de fomentar o desenvolvimento de outros estudos, a pesquisa soma-se ao corpo 

de conhecimentos da enfermagem, pois o estudo dos diagnósticos do domínio nutrição em 

pacientes submetidos à hemodiálise contribui para as áreas do ensino, pesquisa e 

principalmente para a assistência, com possível melhoria na qualidade de vida dos pacientes 

em hemodiálise. 

 As dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do estudo estiveram 

concentradas no entendimento preciso de cada característica definidora, fator relacionado e de 

risco que compõem cada diagnóstico, de forma que o processo de inferência diagnóstica não 

fosse comprometido. Outra dificuldade esteve relacionada ao período da coleta, que coincidiu, 

em parte, com um período de redução do número de internamentos na instituição e 
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consequente redução do número de pacientes em hemodiálise. Por outro lado, a condição de 

ter que acompanhar o paciente durante o tempo de tratamento dialítico também foi difícil, 

pois era realizada apenas uma coleta por pesquisador e sessão de HD, o que tornou o processo 

demorado, apesar da praticidade do instrumento digital. 

 Alguns pontos positivos também devem ser destacados, como a promoção do 

treinamento para os voluntários, que participaram da coleta dos dados, e para os especialistas, 

o que contribuiu para o processo de inferência diagnóstica. E, por fim, o uso do instrumento 

de coleta de dados em formato digital, o que diminuiu erros e facilitou o encaminhamento das 

informações para geração dos bancos de dados. 

É importante resaltar ainda que o presente estudo gerou afirmações devido ao uso do 

delineamento transversal. Entretanto, sugere-se a realização de novas pesquisas com maiores 

níveis de evidência, que busquem estudar as relações causais identificadas nesta pesquisa. 
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APÊNDICE A – CARTA DE ANUÊNCIA 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONCESSÃO
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APÊNDICE C - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

1) IDENTIFICAÇÃO 

DATA: 

1.1 Nome (iniciais) : 1.2 Idade (anos) :  1.3 Sexo: 1 - ( ) Masculino   2 - ( ) Feminino      

1.4 Cor:  1.5 Estado civil:   1 - ( ) Com companheiro   2 - ( ) Sem companheiro  

1.6 Religião:  1 - ( ) Praticante  2 - ( ) Não praticante 

1.7 Procedência (cidade) :   1 - ( ) Capital/RN   2 - ( ) Interior/RN  3 - ( ) Outros  

1.8 Anos de estudo: 

1.9 Ocupação/profissão:  1 - ( ) Desempregado  2 - ( ) Aposentado/Beneficiado  3 - ( ) Outros  

1.10 Renda familiar (Salários Mínimos) : 

2) DADOS ATUAIS DO TRATAMENTO HEMODIALÍTICO 

2.1 Diagnóstico médico: 2.2 Há quantos anos possui a doença renal? 

2.3 Há quanto tempo realiza tratamento hemodialítico? 

2.4 Existe alguma doença relacionada à DRC/IRA e/ou ao tratamento? 

2.5 Outras doenças: 

2.6 Medicamentos em uso:  1 - ( ) Nenhum  2 - ( ) Carbonato de cálcio 

3 - ( ) Ácido fólico e vitamina B12  4 - ( ) Sulfato Ferroso   5 - ( ) Anti – hipertensivos 

6 - ( ) Noripurun  7 - ( ) Renagel  8 - ( ) Hepatotóxicos  9 - ( ) Diuréticos   10 - ( ) Outros 

2.7 Modalidade de diálise atual:  1 - ( ) Clássica   2 - ( ) Hemolenta  3 - ( ) Outra: 

2.8 Duração do tratamento dialítico atual em horas: 

2.9 Tipo de acesso venoso para HD?   1 - ( ) Fístula Arteriovenosa – FAV 

2 - ( ) Cateter duplo lumen - CDL  3 - ( ) Cateter de longa permanência. 

2.10 Localização do acesso:   1 - ( ) Veia jugular direita   2 - ( ) Veia jugular esquerda 

3 - ( ) Veia femural direita  4 - ( ) Veia femural esquerda   5 - ( ) Veia hepática 

6 - ( ) Veia subclavia direita  7 - ( ) Veia subclavia esquerda   8 - ( ) Outro: 

2.11 Problema com o acesso venoso para hemodiálise?   1 – ( ) Sim    2 - ( ) Não 

Se sim, Qual?  1 - ( ) Edema (inchaço) em FAV   2 - ( ) Infecção em CDL 

3 - ( ) Edema em inserção do CDL   3 - ( ) Outro:  

2.12 Intercorrências clínicas durante HD?   1 - ( ) Hipotensão   2 - ( ) Hipoglicemia 

3 - ( ) Náusea   5 - ( ) Fraqueza  6 - ( ) Nenhuma   7 - ( ) Outro: 

2.13 Uso de anticoagulante (heparina) na HD:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  

2.14 Transfusão sanguínea durante hemodiálise:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  

2.15. Se Sim, o que recebeu?  1 - ( ) Concentrado de hemáceas  2 - ( ) Plasma  3 - ( ) Plaquetas 

  4 - ( ) Crioprecipitado  

2.16 HGT Início - HD:    HGT Final - HD: 

3) DADOS RELACIONADOS AO DOMÍNIO 2 - NUTRIÇÃO: 

3.1 Condição atual do apetite:  1 - ( ) Aumentada  2 - ( ) Diminuída  3 - ( ) Conservada 

4 - ( ) Aversão ao ato de comer.  5 - ( ) Refeições longas com pequena consumação 

3.2 Número de refeições/dia: 

3.3 Descreva seu padrão alimentar (nas 24h, colocando as porções alimentares ingeridas e 

quais alimentos) :  

3.4 Aceita a dieta recomendada pela nutricionista?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  Se Não, por quê? 

3.5 Quais os alimentos que deve evitar? 

3.6 Considera sua alimentação adequada com as orientações de saúde?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não.  

Se Não, mostra interesse em modificar o padrão alimentar:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

3.7 Sente irritabilidade inexplicável perto do horário das refeições?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não.  

Se Sim, quando ?  1 - ( ) Dejejum  2 - ( ) Almoço  3 - ( ) Jantar  4 - ( ) Em outro momento:  

3.8 Essa irritabilidade ocorre na HD:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não Onde ocorre? 

3.9 Maior concentração da dieta em um único horário? 1 - ( ) Manhã 2 - ( ) Tarde 3 - ( ) Noite 
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3.10 Come em resposta a estímulo externo?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  

Se Sim, tipo:  1 - ( ) Hora do dia  2 - ( ) Situação social  3 - ( ) HD  4 - ( ) outro  

3.11 Come em resposta a estímulo interno que não a fome?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

Se Sim, tipo:  1 - ( ) Ansiedade  2 - ( ) Estresse 3 - ( ) Outro: 

3.12 Realiza atividade física?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  

Se Sim, com que frequência? Qual o tipo de atividade física realiza?  

3.13 Tem pais obesos?  1 - ( ) Ambos  2 - ( ) Apenas em um  3 - ( ) Não 

3.14 Fuma :  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  Se sim, há quanto tempo?  

3.15 Ex - tabagista  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não. Se Sim, há quanto tempo parou? 

3.16 Faz uso de bebida alcoólica: 1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não. Se Sim, há quanto tempo?  

3.17 Ex - etilista:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não Se Sim, há quanto tempo parou? 

3.18 Houve perda de peso (massa corporal) nos últimos meses,mesmo alimentando - se com 

qualidade?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

 3.19 Houve perda de peso (massa corporal) nos últimos meses,mesmo alimentando - se em 

boa quantidade?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

3.20 Houve ganho de peso (massa corporal) nos últimos meses:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

 3.21 Sente fome durante HD:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  3 - ( ) As vezes 

3.22 Número de refeições/HD: 

3.23 Alimentar - se durante HD?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  3 - ( ) As vezes  Se Não, por que: 

1 - ( ) Falta de comida  2 - ( ) Falta de informação  3 - ( ) Falta de interesse na comida  

4 - ( ) Informação incorreta  5 - ( ) Sensação de sabor alterado 6 - ( ) Outro: 

3.24 Dificuldade para alimentar - se sozinho durante HD:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

3 - ( ) As vezes Se sim ou as vezes, por que ? 

3.25 Apresenta diagnóstico de anormalidade do sistema digestório comprovado por exame de 

imagem:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  3 - ( ) Ausência de exame 

Se Sim, Qual região?  1 - ( ) Esofágica  2 - ( ) Oral  3 - ( ) Faríngea 

3.26 Possui algum dos sintomas gastro esofágicos a seguir? 

1 - ( ) Azia  2 - ( ) Dor epigástrica 3 - ( ) Hematêmese  4 - ( ) Vômito 

5 - ( ) Sensação de entalo 6 - ( ) Odinofagia  7 - ( ) Regurgitação  8 - ( ) Arrotos  

9 - ( ) Náusea  10 - ( ) Engasgos  11 - ( ) Soluços  12 - ( ) Sem sintomas  

13 - ( ) Relato de sensação de sabor alterado 14 - ( ) Outros sintomas 

15 - ( ) Refluxo nasal 16 - ( ) Voz gorgolejante  Quais sintomas: 

3.27 Se possui algum dos sintomas anteriores, quando ele acontecem?  

1 - ( ) Durante as refeições  2 - ( ) Depois das refeições  3 - ( ) Antes das refeições  

4 - ( ) Durante a HD 5 - ( ) Outro: 

3.28 Há limitação do volume de alimento que consegue ingerir:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

3.29 Sente - se saciado imediatamente após a ingestão? 1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  3 - ( ) As vezes 

3.30 Sente dificuldade para mastigar os alimentos?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

3.31 Alimenta - se comendo pedaço a pedaço?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

3.32 Mastiga o alimento antes de deglutir?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

3.33 Alimenta - se com pressa provocando uma entrada prematura do bolo?  

1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  Deglutições múltiplas ( > que 4 )?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  

3.34 Demora muito com o alimento na boca?   1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  

3.35 Dificuldade para deglutir os alimentos?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  Se Sim, qual a causa: 

3.36 Fica com alimento na boca e não engole?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

 3.37 Antes de deglutir, tem tosse?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

3.38 Sufoca antes de deglutir?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

Engasga antes de deglutir? 1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

3.39 Falta de ação da língua para formar o bolo alimentar? 1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

 3.40 O alimento cai da boca durante a refeição?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  
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3.41 Realiza algum movimento para melhorar a deglutição, durante ou após as refeições, tipo 

hiperextensãoda cabeça?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não    Qual ?  

3.42 Acorda a noite ?  1 - ( ) Sim 2 - ( ) Não   

Se sim, qual o motivo? 1 - ( ) Bruximo 2 - ( ) Fome  3 - ( ) Tosse 4 - ( ) Outro: 

3.43 Tem vômito no travesseiro quando dorme:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

3.44 Sente febres inexplicáveis?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

3.45 Tem infecções pulmonares recorrentes? 1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

 3.46 Tipo de dieta prescrita: 1 - ( ) Hipercalórica  2 - ( ) Hiperproteíca  3 - ( ) Hipossódica  

  4 - ( ) Hipolipídica 5 - ( ) Outra:  

3.47 Consistência da dieta: 1 - ( ) Pastosa  2 - ( ) Líquida  3 - ( ) Sólida 

3.48 Via de alimentação:  1 - ( ) Oral  2 - ( ) Nasoenteral  3 - ( ) Nasogastrica  

4 - ( ) NPT  5 - ( ) Ostomia. 

3.49 Se NPT, apresenta complicações:  1 - ( ) Não  2 - ( ) Sim, Qual ?  

3.50 Se enteral, apresenta complicações:  1 - ( ) Não  2 - ( ) Sim, Qual ?  

3.51 Apresenta sintoma gastrointestinal durante a alimentação:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

 Se Sim, Qual? Com que frequencia?  

3.52 Posição da cabeceira durante a alimentação:  

1 - ( ) 180º  2 - ( ) 45º  3 - ( ) 90º 4 - ( ) Outra 

3.53 Ingestão hídrica/dia prescrita: mL  1 - ( ) Sem prescrição da ingesta hídrica 

3.54 Ingestão hídrica/dia referida/ingerida: mL 

3.55.Conhece o volume de líquido a ser ingerido?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

3.56 Aceita o volume de líquido precrito?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não.   Se Não, por quê? 

3.57. Mostra interesse em modificar o padrão de ingesta de líquido: 1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

 3.58 Tem sede excessiva:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

3.59 Sente sede?  1 - ( ) Sim 2 - ( ) Não 

Se sente, em qual situação? 1 - ( ) Depois das refeições  2 - ( ) Durante as refeições  

3 - ( ) Depois da HD  4 - ( ) Durante HD 5 - ( ) Outro: 

3.60 Quando sente sede ingere líquido (suco, água, refrigerante ou outros) :  1 - ( ) Sim  

2 - ( ) Não.      Se Sim, o que faz para saciar a sede? 

3.61 Sabe o que é diabetes?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

3.62 Tem diabetes:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não.  

Se Sim, como faz para controlá - la?  1 - ( ) Usa os medicamentos  2 - ( ) Faz dieta  

3 - ( ) Faz atividade física  4 - ( ) Nenhum controle 5 - ( ) Outra:   

6 - ( ) Não aceita o diagnóstico do diabetes 7 - ( ) Não aceita o diagnostico da DRC 

Caso não seja diabético, ir para a questão 3.64 

3.63 Como faz o controle da glicemia?  1 - ( ) Controle do HGT  2 - ( ) Exames de rotina 

3 - ( ) Nenhum 4 - ( ) Dieta 5 - ( ) Controle por medicamentos 

3.64 Possui alguma outra disfunção endócrina:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não   Se Sim, qual? 

3.65 Frequência de micções/dia (nº de vezes que urina/dia) : 

3.66 Período predominante das micções:  1 - ( ) Mais frequente durante o dia  

2 - ( ) Mais frequente a noite  3 - ( ) Indiferente 

3.67 Volume urinário nas 24h:  1 - ( ) Aumentou 2 - ( ) Diminuiu 3 - ( ) Permaneceu 

inalterado 

 3.68 Volume urinário (ml/dia) :  1 - ( ) Normal  2 - ( ) Oligúria 3 - ( ) Anúria  

4 - ( ) Poliuria  5 - ( ) Polaciúria       Volume (mL/Dia):  

3.69.Aspecto da urina: 1 - ( ) Clara  2 - ( ) Escura  3 - ( ) Hematúria 4 - ( ) outro:  

3.70 Desconforto urinário:   

1 - ( ) Ardor  2 - ( ) Dificuldade para eliminação  3 - ( ) Nenhum 4 - ( ) Outro:  

3.71 Perda de líquido por via anormal:   

1 - ( ) HD  2 - ( ) Cateter de demora aberto  3 - ( ) Outro: 
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3.72 Perda de líquido por vias normais:  1 - ( ) Diarreia  2 - ( ) Hemorragia  3 - ( ) Vomito 

 4 - ( ) Sem perdas5 - ( ) Outro: 

3.73 Frequência de evacuações/dia:  

3.74 Tipo habitual de fezes:  1 - ( ) Normal  2 - ( ) Pastosa  3 - ( ) Diarreicas  

4 - ( ) Endurecida  5 - ( ) Esteatorreia 6 - ( ) Outra: 

3.75 Desconforto ao defecar:  1 - ( ) Nenhum  2 - ( ) Dificuldade  3 - ( ) Cólica 

4 - ( ) Fecaloma  5 - ( ) Sangramento  6 - ( ) Constipação  7 - ( ) Ausente 8 - ( ) Outros:  

ROTEIRO DO EXAME FÍSICO 

Medidas antropométricas  

3.76 Prega cutânea do tríceps: (mm)   

3.77 Prega cutânea do abdome: (mm)  

3.78 Circunferência do abdome: (cm)  

3.79 Peso Início - HD: (Kg)     Peso Final - HD: (Kg)  

3.80 Ultrafiltração efetiva na HD: 

3.81 Perda súbita de peso (Exceto no terceiro espaço) :  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

3.82 Ganho de peso (Líquido - Kg) (Peso Início - HD atual - Peso Final - Última HD) :  

3.83 Altura: (cm) Medida da circunferência do punho do braço não dominante em centímetros 

Estatura  1 - ( ) Pequena  2 - ( ) Média  3 - ( ) Grande 

3.84 IMC: Kg/m2 (Cálculo: IMC = Peso) / (Altura) 2 - Este deve ser realizado utilizando o 

peso seco do paciente. 

Sinais vitais( Início - HD e Final - HD)  3.85 Pressão arterial (PA) :   

(Início - HD) mm/Hg (Final - HD) mm/Hg  

3.86 Temperatura:  (Início - HD) oC (Final - HD) oC 

3.87 Respiração:  (Início - HD) rpm(Final - HD) rpm 

3.88 Frequência do Pulso:  (Início - HD) bat/min(Final - HD) bat/min  

Estado de consciência e orientação 

3.89 Nível de consciência Início - HD:   1 - ( ) Consciente  2 - ( ) Inconsciente  

3 - ( ) Orientado  4 - ( ) Desorientado  5 - ( ) Sonolento  6 - ( ) Torporoso  

7 - ( ) Comatoso  8 - ( ) Coma induzido 

 3.90 Nível de consciência Final - HD:  1 - ( ) Consciente  2 - ( ) Inconsciente  

3 - ( ) Orientado  4 - ( ) Desorientado  5 - ( ) Sonolento  6 - ( ) Torporoso  

7 - ( ) Comatoso  8 - ( ) Coma induzido 

3.91 Escala de coma da Glasgow: (OBS.: Usar escala )  

3.92 Mudança no estado mental;  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não OBS.: Usar escala 

3.93 Pupilas:  1 - ( ) Isocóricas  2 - ( ) Anisocóricas  3 - ( ) Fotoreagentes  

4 - ( ) Não fotoreagentes 

3.94 Ansioso:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não OBS.: Usar escala 

3.95 Estressado:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não OBS.: Usar escala 

 3.96 Inquieto:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

4 Estado de locomoção 

4.1. Movimentação:  1 - ( ) Deambula  2 - ( ) Claudica  3 - ( ) Deambula com ajuda 

4 - ( ) Não deambula 

5 Pele e anexos 

5.1. Pele:  1 - ( ) Sem alteração  2 - ( ) Palidez  3 - ( ) Cianose  4 - ( ) Icterícia  

5 - ( ) Fragilidade capilar  6 - ( ) Hidratada  7 - ( ) Desidratada  8 - ( ) Outros:  

5.2 Turgor da pele Início - HD:  1 - ( ) Preservado  2 - ( ) Diminuído  

3 - Sem condições clínicas     4 - Sem condições clínicas por quê? 

5.3 Turgor da pele Final - HD:  1 - ( ) Preservado  2 - ( ) Diminuído 

3 - Sem condições clínicas      4 - Sem condições clínicas por quê? 

5.4 Edema (Sinal de Cacifo) :  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  Qual o grau?  1 - ( ) Grau 1+  2 - ( )  
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Grau 2+  3 - ( ) Grau 3+  4 - ( ) Grau 4+     Localização: 

5.5 Pele lisa e brilhante:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

5.6 Anasarca:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

5.7 Perda excessiva de cabelo:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

5.8 Aspecto do cabelo  1 - ( ) Oleosos  2 - ( ) Ressecados  3 - ( ) Caspa  4 - ( ) Quebradiços  

 5 - ( ) Normal 

5.9. Aspecto das unhas:  1 - ( ) Nomais  2 - ( ) Finas  3 - ( ) Grosas  4 - ( ) Quebradiças  

5 - ( ) Deformidades  6 - ( ) Micose  7 - ( ) Baqueteadas  8 - ( ) Com cianose  

9 - ( ) Sem cianose 

5.10 Aspecto da região da FAV:  1 - ( ) Edema  2 - ( ) Hematoma  3 - ( ) Infecção  

4 - ( ) Sem Alteração 5 - ( ) Outro: 

6 Cabeça/pescoço e órgãos do sentido 

6.1 Estado do crânio:  1 - ( ) Normal  2 - ( ) Lesões no couro cabeludo  3 - ( ) Cefaleia 

4 - Outro: 

6.2 Pescoço:  1 - ( ) Normal  2 - ( ) Tireoide aumentada  3 - ( ) Presença de linfonodos 

4 - ( ) Elevação inadequada da laringe   5 - ( ) Outros:  

6.3 Olhos:  1 - ( ) Acuidade visual normal  2 - ( ) Acuidade visual diminuída 

3 - ( ) Uso de lentes de contato ou óculos 4 - ( ) Outros:  

6.4 Ouvidos: 1 - ( ) Acuidade auditiva normal  2 - ( ) Acuidade auditiva diminuída 

3 - ( ) Uso de prótese auditiva 4 - ( ) Outros:  

6.5 Nariz:  1 - ( ) Normal  2 - ( ) Coriza  3 - ( ) Epistaxe 4 - ( ) Outros:  

6.6 Boca:  1 - ( ) Normal  2 - ( ) Prótese  3 - ( ) Falhas dentárias  

4 - ( ) Acúmulo de líquidos nos sulcos laterais 5 - ( ) Baba6 - ( ) Outros:  

6.7 Mucosa oral:  1 - ( ) Íntegra  2 - ( ) Corada  3 - ( ) Hipocorada  4 - ( ) Lesão 

5 - ( ) Hidratada 6 - ( ) Desidratada  7 - Outros: 

6.8 Turgor da língua Início - HD :  1 - ( ) Preservado 2 - ( ) Diminuido  

3 - ( ) Sem condições clínicas  4 - Sem condições clínicas por quê? 

6.9 Turgor da língua Final - HD :  1 - ( ) Preservado 2 - ( ) Diminuido  

3 - ( ) Sem condições clínicas   4 - Sem condições clínicas por quê? 

6.10 Aspecto da lingua:  1 - ( ) Língua saburrosa  2 - ( ) Sialorreia 3 - ( ) Outro: 

6.11 Apresenta algum conteúdo na cavidade oral?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 3 - ( ) O que? 

6.12 Apresenta lesão em cavidade oral ?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

6.13 Hálito:  1 - ( ) Urêmico  2 - ( ) Odor ácido3 - ( ) Outro: 

6.14 Fechamento incompleto dos lábios:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

6.15.Fraqueza dos músculos da mastigação:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

7 Tórax 

7 1 Aspecto do tórax:  1 - ( ) Sem alterações anatômicas  2 - ( ) Com alterações anatômicas  

7.2 O paciente relata dificuldade de respirar?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

7.3 Faz esforço exagerado para respirar?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

7.4 Refere falta de ar?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

7.5 Muda de posição para respirar melhor?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não,    Se sim, qual? 

7.6 Durante a noite acorda tossindo?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  

7.7 Tosse:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

7.8 Padrão da tosse:  1 - ( ) Regular  2 - ( ) Ocasional  3 - ( ) Paroxística noturna 4 - Outro: 

7.9 Tipo:  1 - ( ) Seca  2 - ( ) Úmida  3 - ( ) Curta  4 - ( ) Prolongada 5 - Outro: 

7.10 Dor torácica:  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não. Se Sim, há quanto tempo? 

8 Inspeção dinâmica do tórax e palpação 

8.1 Movimentos respiratórios:  1 - ( ) Regulares  2 - ( ) Irregulares  

8.2 Amplitude Normal:  1 - ( ) Profunda 2 - ( ) Superficial 3 - ( ) Normal 

8.3 Padrão respiratório:  1 - ( ) Eupneia  2 - ( ) Bradipneia  3 - ( ) Taquipneia  
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4 - ( ) Dispneia5 - ( ) Outro: 

8.4 Uso da musculatura acessória:  1 - ( ) Ausente  2 - ( ) Trapézio  

3 - ( ) Esternocleidomastoideo  4 - ( ) Tiragem intercostal  5 - ( ) Tiragem subcostal  

8.5 Expansibilidade pulmonar:  1 - ( ) Diminuida 2 - ( ) Aumenada 3 - ( ) Normal 

8.6 Simetria da expansão:  1 - ( ) Diminuida 2 - ( ) Aumentada 3 - ( ) Normal 

8.7 Desvio traqueal?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não  3 - ( ) Sem condições clínicas 

 4 - Sem condições clínicas por quê? 

8.8 Frêmito no tórax anterior:  1 - ( ) Normal  2 - ( ) Ausente  3 - ( ) Aumentado.  

4 - ( ) Diminuido 5 - Localização: 

8.9 Frêmito no tórax posterior:  1 - ( ) Normal  2 - ( ) Ausente  3 - ( ) Aumentado.  

Caso seja o item 2 ou 3, identificar a localização: 4 - ( ) Diminuido 

 8.10.Uso de drenos:  1 - ( ) Presente  2 - ( ) Ausente3 - Localização: 

9 Ausculta do tórax 

9.1 Tórax anterior:  1 - ( ) Murmúrios vesiculares  2 - ( ) Murmúrios vesiculares diminuidos 

3 - ( ) Ruídos adventícios do tipo Crepitação  

4 - ( ) Ruídos adventícios do tipo Roncos  5 - ( ) Ruídos adventícios do tipo Sibilo  

6 - ( ) Ruídos adventícios do tipo Atrito pleural  

Caso esteja alterado, descrever a localização: 

9.2 Tórax posterior:  1 - ( ) Murmúrios vesiculares  2 - ( ) Murmúrios vesiculares diminuidos 

 3 - ( ) Ruídos adventícios do tipo Crepitação  

4 - ( ) Ruídos adventícios do tipo Roncos  5 - ( ) Ruídos adventícios do tipo Sibilo  

6 - ( ) Ruídos adventícios do tipo Atrito pleural  

Caso esteja alterado, descrever a localização: 

9.3 Alteração da percussão torácica:  1 - ( ) Hipersonoridade pulmonar  2 - ( ) Submacicez  

3 - ( ) Macicez  4 - ( ) Som timpânico  5 - ( ) Sem alterações 

9.4 Uso de oxigênio suplementar:  1 - ( ) Cateter de O2  2 - ( ) Macronebulizador  

3 - ( ) Tubo orotraqueal  4 - ( ) Traqueostomia  5 - ( ) Outro: 

9.5 Modalidade da ventilação mecânica: FiO2: % SPO2: % 

10 Coração:  

10.1 Ritmo:  1 - ( ) Regular  2 - ( ) Irregular 

10.2 Presença das bulhas:  1 - ( ) B1  2 - ( ) B2  3 - ( ) B3  4 - ( ) B4  5 - ( ) Não audível 

10.3 Ingurgitamento da veia jugular quando o cliente encontra - se a 45º:  

1 - ( ) Presente  2 - ( ) Ausente  3 - ( ) Não visualizado devido a presença de cateter 

4 - ( ) Sem condições clínicas5 - Sem condições clínicas por quê? 

10.4 Pressão venosa central:Início - HDFinal - HD 1 - ( ) Sem condições clínicas 

2 - ( ) Não visualizado a pulsação da veia jugular interna 

10.5 Reflexo hepatojugular:  1 - ( ) Positivo  2 - ( ) Negativo 3 - ( ) Sem condições clínicas 

4 - Sem condições clínicas por quê? 

10.6 Pressão de pulso:(Início - HD) mm/Hg(Final - HD) mm/Hg 

10.7 Volume de pulso Início - HD:  1 - ( ) Filiforme  2 - ( ) Cheio  3 - ( ) Ausência  

10.8 Volume de pulso Final - HD:  1 - ( ) Filiforme  2 - ( ) Cheio  3 - ( ) Ausência 

10.9 Enchimento venoso Início - HD:  1 - ( ) Até 10 seg.  2 - ( ) Maior que 10 seg. 

3 - ( ) Sem condições clínicas 4 - Sem condições clínicas por quê? 

10.10 Enchimento venoso Final - HD:  1 - ( ) Até 10 seg.  2 - ( ) Maior que 10 seg. 

3 - ( ) Sem condições clínicas  4 - Sem condições clínicas por quê? 

11 Abdome 

11.1 Ausculta:  1 - ( ) Presença de ruídos hidroaérios  2 - ( ) Ausência de ruídos hidroaérios 

3 - ( ) Hiperativo  4 - ( ) Hipoativo 

11.2 Tipo: 1 - ( ) Flácidez  2 - ( ) Resistente  3 - ( ) Pendular  4 - ( ) Escavado 5 - Outro: 

11.3 Palpação:  1 - ( ) Indolor à palpação  2 - ( ) Doloroso à palpação 
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3 - ( ) Sem condições clínicas 4 - Sem condições clínicas por quê? 

11.4 Teste piparote:  1 - ( ) Positivo  2 - ( ) Negativo 

11.5 Percussão  1 - ( ) Macicez  2 - ( ) Timpanismo.  

3 - Localização: 4 - ( ) Sem Alteração 5 - Sem condições clínicas 

6 - Sem condições clínicas por quê? 

12. Membros superiores e inferiores: 

12.1 Tônus muscular satisfatório?  1 - ( ) Sim  2 - ( ) Não 

12.2.Sensibilidade e força motora preservada em todas as extremidades: 1 - ( ) sim  2 - ( ) não.  

Se Não, qual a localização: 

12.3.Tipo de alteração;  1 - ( ) Paresia  2 - ( ) Plegia  3 - ( ) Edema  4 - ( ) Sem alteração 

5 - Se  Sim, qual a localização:6 - Outro: 

Exanes Laboratoriais 

12.4 Ureia - Ref: 15 - 45mg/dl 

12.5 Creatinina - Ref: 0,53 - 1,2 mg/dl 

12.6 Sódio - Ref: 136 - 145 mEq/l  

12.7 Cálcio - Ref: 8,8 - 11 mg/dl 

12.8 Potássio - Ref: 3,5 - 5,1 mEq/l 

12.9 Hemoglobina - Ref: 13,5 a 17,5 g/dl 

12.10 Hematócrito - Ref: 41 a 53 % 

12.11 Glicose - Ref: 65 - 99 mg/dl 

12.12 Densidade urinária - Ref: 1,003 a 1,030 g/mL 

12.13  Plaquetas - Ref: 150,000 a 450,000 mm3 

12.14 Leucócitos - Ref: Adulto: 3,500 a 10,000 mm3 

12.15 - Albumina - Ref: 3,5 a 4,8 g/dL 

12.16 - Colesterol - Ref: < 200 mg/Dl 

 

ESCALAS UTILIZADAS 

 

Mini Exame do Estado Mental 

1. Orientação sobre a data (registre os itens omitidos): dia ( ); mês ( ); ano ( ); dia da 

semana ( ); manhã ( ); tarde ( ) 

2. Orientação local (onde você está?): país ( ); estado ( ); cidade ( ); instituição ( ) 

3. Registro de objetos (nomeie clara e lentamente três objetos e peça para o paciente 

repetir): janela ( ); casaco ( ); relógio ( ) 

4. Atenção e cálculo (diminui sete de 100 sucessivamente ou pedir ao paciente para 

soletrar a palavra MUNDO de trás para frente). 

93 ( ), 86 ( ), 79 ( ), 72 ( ), 65 ( ) ou O ( ), D ( ), N ( ), U ( ), M ( ) 

5. Memória de evocação (pedir ao paciente para recordar as três palavras ditas no item 

3). Janela ( ); casaco ( ); relógio ( ) 

6. Linguagem (apontar para dois objetos e perguntar o que é). ( ); ( ) 

7. Repetição (faça o paciente repetir “casa de ferreiro, espeto de pau” ou “nem aqui, 

nem ali, nem lá”). Repetição correta na 1ª tentativa ( ) 
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8. Comando verbal (peça ao paciente para repetir suas ações: pegue um pedaço de 

papel, dobre-o ao meio e coloque-o sobre a mesa). Pegar o papel ( ); dobrar ao meio ( ) e 

colocar sobre a mesa ( ) 

9. Comando escrito (escreva no papel “feche os olhos”). Fechou os olhos ( ) 

10. Escrita (peça ao paciente que escreva uma frase. Esta deve apresentar sujeito, verbo 

e deve fazer sentido). Sentença com sujeito + verbo + sentido ( ) 

11. Copiar o mesmo desenho que o entrevistador desenhou. No caso, a interseção de dois 

pentágonos ( ) 

TOTAL (máximo de 30 pontos):  

 

* Somar um ponto a cada item respondido corretamente. O escore final é a soma dos pontos, 

sendo considerado normal quando superior a 24. Bertolucci e col. (1994) apud Chavez (2008) 

aplicaram o referido teste em 530 adultos para avaliar o efeito da idade e da escolaridade no 

desempenho final do teste, e descobriram que o nível educacional é preditor significativo, no 

entanto, o fator idade não o é. Dessa forma, indivíduos analfabetos possuem o escore tido 

como normal quando este for > 13; 1 a 8 anos de escolaridade, escore > 18 e indivíduos com 

mais de oito anos de escolaridade, escore > 26.  

 

Escala de Coma de Glasgow   

Escore 

Melhor Resposta de Abertura dos Olhos   

Espontânea 4 

Ao estímulo verbal 3 

Ao estímulo doloroso 2 

Ausente 1 

Melhor Resposta Verbal   

Consciente e orientado 5 

Confuso 4 

Palavras desconexas 3 

Sons 2 

Ausente 1 

Melhor Resposta Motora   

Obedece aos commandos 6 

Localiza estímulos dolorosos 5 

Retira estímulos dolorosos 4 

Reage com flexão anormal (decorticação) 3 

Reage com extensão anormal (descerebração) 2 

Sem resposta motora 1 
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Essa escala permite ao examinador classificar objetivamente as três principais respostas do 

paciente ao ambiente: abertura dos olhos, verbalização e movimento. Em cada categoria, a 

melhor resposta recebe uma nota. O escore total máximo para uma pessoa totalmente desperta 

é de 15. Um escore mínimo de 3 indica um paciente completamente não responsivo. Um 

escore geral de 8 ou menor está associado ao coma. 

 

Síndrome de estresse por mudança (Diagnóstico da NANDA Internacional) 

Definição: distúrbio fisiológico o/ou psicossocial decorrente de mudança de um ambiente 

para outro. 

 

Características definidoras: 

1-(  ) Alienação; 13-(  ) Medo; 

2-(  ) Ansiedade; 14-(  ) Perda da autovalorização; 

3-(  ) Separação; 15-(  ) Perda da identidade; 

4-(  ) Aumento de doença; 16-(  ) Pessimismo; 

5-(  ) Baixa autoestima crônica; 17-(  ) Preocupação; 

6-(  ) Baixa autoestima situacional; 18-(  ) Preocupação quanto a mudança; 

7-(  ) Dependência; 19-(  ) Raiva; 

8-(  ) Depressão; 20-(  ) Relato de falta de vontade para 

mudar-se; 

9-(  ) Distúrbio no padrão de sono; 21-(  ) Retraimento; 

10-(  ) Frustração; 22-(  ) Sintomas físicos aumentados; 

11-(  ) Insegurança; 23-(  ) Solidão; 

12-(  ) Isolamento; 24-(  ) Verbalização de necessidades 

aumentadas. 

O diagnóstico estará presente quando, no mínimo, o paciente apresentar duas características 

definidoras. 

Escala de ansiedade de Beck et al. (1988). 

 0 pontos 1 ponto 2 pontos 3 pontos 

Quais sintomas você 

apresentou nas últimas 

24 horas? 

Ausente Suave, não 

me 

incomoda 

muito. 

Moderado, é 

desagradável, mas 

consigo suportar. 

Severo, 

quase não 

consigo 

suportar. 

1. Dormência ou 

formigamento 

    

2. Sensações de 

calor 

    

3. Tremor nas 

pernas 

    

4. Incapaz de 

relaxar 

    

5. Medo de 

acontecimentos 

ruins 

    

6. Confuso ou 

delirante 

    

7. Coração 

batendo forte e 

rápido 
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8. Inseguro (a)     

9. Apavorado (a)     

10. Nervoso (a)     

11. Sensação de 

sufocamento 

    

12. Tremor nas 

mãos 

    

13. Trêmulo (a)     

14. Medo de perder 

o controle 

    

15. Dificuldade de 

respirar 

    

16. Medo de morrer     

17. Assustado (a)     

18. Indigestão ou 

desconforto 

abdominal 

    

19. Desmaios     

20. Rubor facial     

21. Sudorese (não 

devido ao calor) 

    

* Pontue cada item com zero quando a resposta for ausente, um ponto quando a resposta for 

suavemente, dois pontos quando a resposta for moderadamente e três pontos quando a 

resposta for severamente. Some os pontos de cada pergunta para obter uma pontuação total, 

esta deverá variar entre zero e sessenta e três. Para determinar o nível de ansiedade avalie a 

pontuação total. Sendo assim, de zero a sete pontos indica um nível mínimo de ansiedade, de 

oito a quinze pontos indica ansiedade leve, de 16-25 pontos indica ansiedade moderada e 26-

63 pontos indica ansiedade severa. 
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APÊNDICE D – PROTOCOLO OPERACIONAL PARA A COLETA DOS DADOS 

 

1- OBJETIVO 

Aplicar de uma forma padronizada o instrumento de coleta de dados aos pacientes 

com insuficiência renal submetidos à hemodiálise que aceitarem participar da pesquisa. Os 

coletores dos dados utilizarão deste protocolo para ober dados gerais de identificação, dados 

atuais do tratamento hemodialítico, dados relacionados ao domínio Nutrição da NANDA 

Internacional e do exame físico geral, e assim, subsidiar o raciocínio clínico e a inferência 

diagnóstica dos especialistas. 

2- MATERIAIS 

Instrumento digital para coleta dos dados (contido no notebook); Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE); Almofada para impressão datiloscópica; Caneta; Prancheta; Fita 

métrica; Adipômetro devidamente calibrado; Balança digital devidamente calibrada; 

Estetoscópio adulto;Termômetro axilar digital; Esfigmomanômetro digital da máquina de 

HD; Relógio de pulso; Oxímetro portátil. 

3- ANTES DA COLETA 

3.1 Apresentar-se à enfermeira responsável pelo setor e informar-lhe, de forma sucinta, o 

objetivo da pesquisa e os procedimentos que serão realizados junto aos pacientes;  

3.2 Verificar se o paciente escolhido possui todos os critérios de inclusão necessários, a saber: 

estar internado no HUOL; realizar hemodiálise no referido hospital; ter idade igual ou 

superior a 18 anos; estar consciente e orientado. 

3.3 Apresentar-se ao paciente, convidá-lo a participar da pesquisa, explicando-lhe os objetivos 

da pesquisa e os procedimentos a serem realizados. Essa explicação deve ser de uma forma 

geral, clara e compressível. Caso o paciente aceite participar, solicite previamente à coleta, a 

assinatura ou impressão datiloscópica do termo de consentimento livre e esclarecido. 

3.4 Iniciar a coleta no começo da HD e concluir no final da HD. 

4- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA 

4.1 No quesito um do instrumento (IDENTIFICAÇÃO) anotar os dados de identificação de 

acordo com as respostas obtidas pela entrevista e confirmar no prontuário. Caso tenha dúvidas 

quanto a grafia do prontuário perguntar ao enfermeiro do setor. 

4.2 No quesito dois (DADOS ATUAIS DO TRATAMENTO HEMODIALÍTICO) anotar os 

dados referentes ao tratamento hemodilítico, de acordo com o prontuário.Algumas das 

informações referentes ao tratamento hemodialítico, como intercorrências clínicas, 

transfusões e problemas com o acesso durante a hemodiálise, só poderão ser respondidas após 
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o término da hemodiálise.Caso tenha dúvidas sobre a prescrição do tratamento perguntar ao 

enfermeiro do setor. 

4.3 No quesito referente as Medidas Antropométricas, Sinais Sitais e para alguns outros itens 

do ROTEIRO DO EXAME FÍSICO, realizar medições Pré- HD e Pós-HD. Para isso, medir a 

pressão arterial e a frequência cardíaca utilizando dispositivo da máquina de HD.Segue abaixo 

a técnica padrão para aferição: 

a) Medidas antropométricas: No item das medidas antropométricas, anote o peso do 

paciente antes de iniciar a hemodiálise e o peso depois de realizar a hemodiálise, isso equivale 

as perdas efetivas. Se o paciente não possui condições de pesar, anotar. Se o paciente não 

possuir condições de medir a altura utilizando equipamento, não realizar o procedimento e 

anotar o motivo. Meça ainda a circunferência abdominal, esta medida deve envolver todo o 

abdome do paciente, tendo como ponto de referência a cicatriz umbilical.Para cálculo do 

IMC, usar peso seco.(geralmente atingido pós-HD). 

b) Pressão arterial:  

- Cuidados antes da medição: 

Não coloque o manguito muito apertado ou folgado no membro, deixe uma distância entre o 

manguito e o membro aproximadamente de dois dedos; se utilizar o braço para medição 

deixá-lo na altura do coração; não meça a pressão em braços com fístula arteriovenosa; se for 

repetir a medição aguarde no mínimo durante um minuto para nova aferição. Se o paciente 

estiver com camisa de manga, solicite que a retire; pergunte ao paciente se este consumiu 

café, fumou ou realizou algum esforço físico 30 min. antes da aferição; solicite ao paciente 

que não converse durante a medição, descruze as pernas e esvazie a bexiga do paciente, caso 

tenha diurese. 

Pacientes sem condições clínicas de avaliar PA nos membros superiores, proceder medição 

nos membros inferiores.  

- Medição da PA nos MMII: 

a) Técnica de medição da PA na coxa: com paciente deitado em decúbito ventral 

(preferencialmente), o manguito é colocado no terço inferior da sua coxa e a ausculta será 

feita sobre a artéria poplítea. Se o paciente não tiver condições de permanecer em decúbito 

ventral, a medida poderá ser feita em decúbito dorsal, porém, com o membro ligeiramente 

fletido para permitir a aplicação do estetoscópio na região poplítea. A pressão diastólica na 

coxa apresenta valores similares aos do braço, porém a sistólica pode ser 20 mmHg mais 

elevada. 
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b) Técnica de medição da PA na perna: A ausculta do pulso do tornozelo também pode ser 

utilizada para a medição da pressão arterial no membro inferior. A pressão arterial 

determinada pela ausculta dos pulsos do pé tem a vantagem da conveniência e do conforto em 

relação à da ausculta do pulso poplíteo. O manguito é colocado na porção inferior da perna, 

ao nível dos maléolos, e o estetoscópio, na artéria tibial anterior; os valores encontrados são 

normalmente semelhantes aos da coxa. 

- Procedimento: 

1- Lave as mãos; 

2- Explique o procedimento ao paciente; 

3- Posicione o paciente: se estiver sentado, mantenha as pernas descruzadas e apoiadas no 

chão, dorso recostado na cadeira, braço na linha do coração com a palma da mão voltada para 

cima; se estiver deitado, mantenha as pernas descruzadas. 

4- Coloque o manguito cerca de 2 a 3 cm acima da fossa cubital ou terço inferior da coxa ou 

porção inferior da perna. 

5-Siga o manual operacional da máquina de HD para programar a verificação da PA; 

6- Informe ao paciente os valores; 

7- Anote os valores sem arredondamentos. 

c) Pulso: 

- Procedimento: 

1- Lave as mãos; 

2-Siga o manual operacional da máquina de HD para programar a verificação do pulso; 

3- Informe ao paciente os valores; 

7- Anote os valores. 

Observação: Não meça o pulso em braços com fístula arteriovenosa. Essa medição da FC já 

aparece juntamente com a medição da PA. 

d) Frequência respiratória: 

- Procedimento: 

1- Antes de iniciar, certifique-se que o paciente não se alimentou ou fumou 30 minutos antes 

ou realizou algum esforço, como caminhar há pelo menos 1 hora; 

2- Oriente o paciente a não falar durante o procedimento; 

3- Coloque a mão no pulso do paciente para que ele não perceba a contagem da frequência 

respiratória; 

4- Conte quantos movimentos respiratórios são observados durante um minuto. 

e) Temperatura: 
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- Procedimento: 

1- Higienize as mãos; 

2- Faça a desinfecção do termômetro com algodão e álcool a 70%;  

3- Informe ao paciente sobre o procedimento; 

4- Enxugue a axila do paciente se esta estiver com sudorese; 

5- Coloque o termômetro na axila, deixando-o em contato com a pele do paciente e retire-o 

após o alarme; 

6- Anote o resultado e informe-o para o paciente; 

7- Faça a desinfecção do termômetro com algodão e álcool a 70%. 

4.4 No que tange o item: PELE E ANEXOS, avalie o edema por meio do Sinal de Cacifo. 

Para isso, faça uma pressão digital nas proeminências ósseas durante alguns segundos e solte. 

A profundidade do sulco produzido determina o grau do edema. O grau 1 (cacifo leve) 

equivale a uma profundidade de 2 mm, este tipo de edema não possui uma deformidade 

visível e desaparece rapidamente; o edema de grau 2 (cacifo um pouco mais profundo do que 

o 1) equivale a uma profundidade de 4 mm, também não apresenta deformação visível, a qual 

desaparece em 10 a 15 segundos; o edema de grau 3 (cacifo notadamente profundo) equivale 

a uma profundidade de 6 mm que demora mais de 1 minuto para desaparecer; e o edema de 

grau 4 (cacifo muito profundo) demora de 2 a 5 minutos para desaparecer e equivale a uma 

profundidade de 8 mm. Tais valores são estimativas aproximadas do grau do edema.  

- Observe ainda se a pele sobre o edema é lisa e brilhante (edema recente) ou possui aspecto 

de casca de laranja (edema antigo). 

- A anasarca: é definida como edema generalizado resultante da acumulação de líquido no 

tecido celular e nas cavidades orgânicas. Para avaliar a presença de anasarca, deve existir 

edema nas extremidades ou o edema periorbital e também algum desses outros sinais, a saber: 

estertores pulmonares, som maciço em todos os quadrantes à percussão, teste de piparote 

positivo e medida da circunferência abdominal maior ou igual a 94 cm para homens e maior 

ou igual a 80 cm para mulheres. 

Portanto, a presença ou ausência de anasarca será identificada quando o exame físico 

completo estiver terminado. 

- Em relação ao turgor da língua, observar a presença de retração da mesma, pois este é um 

sinal de desidratação. 

4.5 No item referente à INSPEÇÃO DINÂMICA DO TÓRAX, avalie se os movimentos 

respiratórios são regulares, se a amplitude é de 1:2 (relação inspiração-expiração), se utiliza a 
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musculatura acessória, como o trapézio, o esternocleidomastódeo, ou músculo intercostal e o 

tipo de padrão respiratório. Estes podem ser classificados em:  

Eupneia: respiração confortável e regular, com frequência de 12 a 20 por minuto. 

Bradipneia: respiração inferior a 12 incursões por minuto. 

Taquipneia: respiração superior a 20 incursões por minuto. 

Hiperpneia: respiração profunda e superior a 20 incursões por minuto. 

No item referente à palpação pulmonar, avalie: 

a) Expansibilidade pulmonar: Fique de pé atrás do paciente e coloque seus polegares nas 

bases pulmonares na região posterior e as palmas em contato com as superfícies póstero-

laterais. Em seguida, fique de frente para o paciente e coloque seus polegares ao longo da 

borda costal e do processo xifoide, com suas palmas repousando a porção ântero-lateral do 

tórax. Solicite ao paciente para respirar profundamente e observe o afastamento dos 

polegares. A perda de simetria no movimento dos polegares sugere um problema em um ou 

nos dois lados. Avalie, também, a profundidade da respiração.  

b) Para avaliar se há desvio traqueal, coloque o dedo indicador na incisura supra-esternal e 

mova-o de forma suave, de um lado para o outro, ao longo das bordas superiores de cada 

clavícula e nos espaços acima das bordas internas dos músculos esternocleidomastoideos. 

Estes espaços devem estar iguais nos dois lados, a traqueia fica na linha média diretamente 

acima de incisura supraesternal. Se preferir, apenas palpe com os dois polegares 

simultaneamente e observe o posicionamento da traqueia. 

c) Para avaliar o frêmito tóraco-vocal, solicite ao paciente para dizer o número 33 enquanto 

você palpa o tórax de uma maneira sistemática com as superfícies palmares dos dedos ou com 

as faces ulnares da mão. Procure palpar os dois lados de forma simultânea para melhor 

comparação. Avalie toda a extensão torácica anterior e posterior. 

O tórax anterior e posterior deverá ser percutido. Para isso, coloque o dedo indicador de uma 

das mãos nos espaços intercostais. Com a outra mão, utilize a ponta do outro dedo indicador 

para aplicar golpes na falange distal do dedo que está sobre a parede torácica. O movimento 

do dedo que percute deve vir do punho e não do cotovelo. Examine primeiramente o dorso do 

paciente, este deve estar sentado, sem camisa e com os braços cruzados sobre o tórax. 

Examine posteriormente a porção anterior do tórax. Percuta em toda a extensão do tórax entre 

os espaços intercostais. O som normal será o claro pulmonar que corresponde a um som oco. 

Entretanto, o som hipersonoro poderá estar presente, este som é muito alto e estrondoso. A 

macicez ou o timpanismo também podem estar presentes, os quais correspondem a uma 

pancada surda e um som do tipo tambor respectivamente. 



101 

 

4.6 No item referente à AUSCULTA DO TÓRAX, solicite ao paciente que fique sentado e 

respire lenta e profundamente com a boca entreaberta. Utilize para a ausculta o diafragma do 

estetoscópio. Coloque-o firmemente na pele do paciente despido. Para ausculta o tórax 

posterior peça ao paciente que cruze os braços sobre o tórax. Para auscultar na região lateral 

peça ao paciente que eleve os braços acima da cabeça. Ausculte cada região de forma 

sistemática, sem esquecer nenhuma extensão torácica.  

- Os sons respiratórios normais são o vesicular, broncovesicular e brônquico/traqueal. O 

vesicular é auscultado sobre a maior parte dos campos pulmonares. O broncovesicular é 

auscultado sobre a área dos brônquios principais. E o brônquico/traqueal somente sobre a área 

da traqueia.  

- Os sons respiratórios adventícios podem ser classificados em estertores finos, estertores 

grossos, roncos, sibilos e atrito pleural. Os estertores finos e grossos são ruídos descontínuos. 

Os finos são auscultados comumente no final da inspiração, são agudos, de baixa duração e 

não se modificam com a tosse. Estão relacionados com a presença de líquido ou exsudato nos 

alvéolos. Já os estertores grossos estão presentes no início da inspiração e em toda a 

expiração, geralmente estão relacionados com o acúmulo de secreções espessas nas vias 

aéreas maiores. Os roncos e sibilos são auscultados de forma contínua. Os roncos são 

decorrentes do acúmulo de muco na traqueia ou brônquio principal. Os sibilos são decorrentes 

do estreitamento das vias aéreas e possui um som musical. 

4.7 No item CORAÇÃO, referente à ausculta cardíaca, localize os quatro focos cardíacos, a 

saber: foco aórtico no 2º espaço intercostal direito paraesternal, foco pulmonar no 2º espaço 

intercostal esquerdo paraesternal, foco tricúspide no 4º espaço intercostal esquerdo 

paraesternal e foco mitral no 5º espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular. Ausculte 

cada foco na tentativa de escutar o ritmo cardíaco e a presença das bulhas B1 e B2. Para 

identificar a presença da bulha B3, solicite ao paciente que fique encurvado e aproxime a 

campânula do estetoscópio no ápice do coração. 

Avalie se há ingurgitamento da veia jugular quando o paciente encontra-se em decúbito dorsal 

à 45º no leito ou na cadeira. Observar se a veia jugular de ambos os lados do pescoço ficam 

ingurgitadas mesmo quando o paciente adota uma posição semi-sentada (45º). 

OBSERVAÇÃO: Em condições normais as jugulares tornam-se túrgidas apenas quando o 

paciente se acha em decúbito dorsal (deitado). Na posição semi-sentada, sentado ou em pé as 

veias jugulares ficam colabadas. Se estas permanecem túrgidas quando o paciente adota a 

posição semi-sentada (formando um ângulo de 45º entre o dorso e o leito) ou sentada, está 

caracteriza o que se denomina de turgência ou ingurgitamento jugular.  
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No item referente ao refluxo hepatojugular, verifique se este está positivo ou negativo. O 

paciente deve estar deitado, com a cabeceira elevada de 30º a 45º, a cabeça lateralizada para a 

esquerda e respirando normalmente. Comprima o hipocôndrio direito de forma firme e 

sustentada, abaixo do rebordo costal direito, isso aumentará o retorno venoso ao coração 

direito. Esta compressão deve ser feita com a palma da mão e não com a ponta dos dedos para 

que a compressão não seja localizada e sim distribuída em uma área mais ampla, de forma a 

reduzir a possibilidade de causar desconforto. No início da compressão esta deve ser discreta, 

devendo aumentar gradativamente. Deve ser mantida por 15 segundos, no mínimo, e no 

máximo 30 segundos. Observe as veias jugulares a procura do aumento das pulsações venosas 

e da saliência dessas veias mesmo após cessar a compressão. Quando isso ocorre significa que 

o reflexo hepatojugular é positivo.  

Pressão de pulso: corresponde a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica. 

Para medir o tempo de enchimento venoso: 

a) Elevação das extremidades: os membros inferiores são elevados entre 45 e 60°, 

podendo se recomendar flexão e extensãodos dedos dos pés. Nos indivíduos normais as mãos 

e os dedos sofrem discreta palidez; quando existe obstrução arterial o membro mais 

acometido torna-se mais pálido do que o contralateral.  

b) Na posição pendente: Quando após a elevação dos membros estes são colocados 

em posição pendente, existe uma hiperemia. No membro normal a volta da coloração leva até 

10 segundos, para ocorrer tornando-se mais hiperêmico do que o normal. Quando existe 

obstrução arterial, além de um retardo na volta à coloração inicial, a extremidade passa a 

apresentar uma coloração mais intensa ou eritrocianótica. 

c) Tempo de enchimento venosos: As veias são esvaziadas durante a elevação do membro e 

mede-se o tempo que ocorre para o seu enchimento. Nos indivíduos normais esse tempo é de 

até 10 segundos.Quando há obstrução no sistema arterial, esse tempo é retardado. Após o 

enchimento venoso aparece o rubor pendente. 

4.8 No item ABDOME, percuta o abdome nos quatro quadrantes na busca dos sons 

timpânicos e maciços e especifique a localização de cada som. 

Para a identificação de ascite, aplique o teste de piparote. Para isso posicione a borda ulnar da 

mão de outro examinador ou a própria mão do paciente na linha média do abdome. Coloque 

sua mão esquerda no flanco direito do paciente e com a mão direita dê um golpe firme no 

flanco esquerdo. Se houver ascite, você sentirá a onda líquida atingindo a sua mão esquerda.  

4.9 No item referente aos EXAMES LABORATORIAIS, anote do prontuário os valores, de 

no máximo uma semana. 
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5- CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

- Agradeça a participação do paciente; 

- Investigue todos os dados presentes no instrumento, pois eles serão importantes no momento 

de identificar se os diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição estão presentes; 

- Anteriormente à coleta revise este protocolo a fim de uniformizar suas ações com os demais 

coletores. Se necessário for, busque mais informações na literatura; 

- Seja fidedigno aos achados observados durante a coleta; 

- Utilize as medidas de precaução padrão, portanto, ao se dirigir aos pacientes, higienize as 

mãos, use máscara se necessário, faça a desinfecção de todos os instrumentos que for de uso 

comum aos pacientes; 

- Seja cordial com a equipe e com o paciente; 

- Se vista adequadamente: roupa branca e bata são essenciais; 

- Lembre-se de salvar as informações coletadas. 
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APÊNDICE E- CARTA-CONVITE AOS ESPECIALISTAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM ENFERMAGEM 

Caro (a) enfermeiro(a), 

Eu, Érida Maria Diniz Leite, sou enfermeira, aluna do curso de mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estou 

desenvolvendo uma pesquisa juntamente com minha orientadora, professora Dra. Ana Luisa 

Brandão de Carvalho Lira, denominada: “Diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição 

em pacientes submetidos à hemodiálise”. Gostaria de solicitar sua participação, como 

diagnosticador (a), para examinar em minha amostra de pacientes a presença ou ausência dos 

diagnósticos enfermagem do domínio nutrição da NANDA Internacional. 

Para isso enviarei 50 casos clínicos dos pacientes entrevistados no estudo. Cada planilha 

representa a avaliação de um paciente e conterá a lista das características definidoras, fatores 

relacionados e de risco dos diagnósticos do domínio em estudo. Ao lado de cada 

características estará assinalada a informação acerca da presença ou ausência das mesmas. 

Sua incumbência será julgar e assinalar, em local indicado em cada planilha, a presença ou 

ausência dos 13 diagnósticos. As planilhas, depois de preenchidas, deverão retornar via e-mail 

em um prazo de 30 dias. Ademais, solicitamos sua presença em uma aula expositiva 

dialogada, com duração de 6 horas, antes de receber as planilhas com os casos clínicos, com 

vistas a familiarizá-lo (a) com a temática em estudo. Serão abordados tópicos como: objetivos 

da pesquisa, diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição da NANDA Internacional, 

processo de raciocínio clínico e julgamento diagnósticos. Após essa aula será aplicado um 

teste, composto por casos clínicos fictícios que abordará as características definidoras, fatores 

relacionados e de risco do domínio nutrição, de forma a estimular o raciocínio clínico para 

decidir sobre a presença ou ausencia de cada diagnóstico do domínio. Este teste pretende 

selecionar os especialistas que obtiverem melhor desempenhocomo diagnosticadores. Destaco 

que a atividade será realizada levando em consideração sua disponibilidade e a dos demais 

participantes. Caso aceite participar, pedimos que responda o e-mail confirmando sua 

participação para que eu possa enviar-lhe o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o 

resumo do projeto. Agradecemos desde já a sua colaboração e aguardamos a sua resposta. 

Atenciosamente, 

Mestranda Érida Maria Diniz Leite 
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APÊNDICE F - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Diagnosticadores) 

Eu, Érida Maria Diniz Leite, sou enfermeira, aluna do curso de mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estou 

desenvolvendo uma pesquisa juntamente com minha orientadora, professora Dra. Ana Luisa 

Brandão de Carvalho Lira, denominada: “Diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição 

em pacientes submetidos à hemodiálise”. O objetivo geral desta pesquisa é analisar a presença 

dos diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição da NANDA Internacional presentes em 

pacientes submetidos à hemodiálise. Para isso identificarei a prevalência das características 

definidoras, fatores relacionados e de risco, bem como verificarei a associação estatística 

entre o diagnóstico estudado e suas características. A hemodialise é utilizada para pacientes 

com insuficiência renal. Durante esse tratamento são removidas, por meio da filtração do 

sangue, substâncias tóxicas e excesso de líquidos, que se acumularam no corpo e que se não 

forem removidos causam complicações graves. Além disso, são removidos do sangue alguns 

nutrientes, como vitaminas e glicose, o que pode gerar desnutrição e queda da pressão arterial. 

Essas perdas nutricionais durante a hemodiálise necessitam de um cuidado especial da equipe 

de saúde. Além disso, a identificação correta dos diagnósticos de enfermagem pode ser um 

instrumento facilitador da comunicação entre os profissionais de enfermagem e os pacientes, 

contribuindo assim, para a sistematização da assistência e direcionando as intervenções, o que 

implica em melhores resultados ao paciente. Caso aceite participar da pesquisa, o (a) senhor 

(a) receberá via correio eletrônico 50 planilhas, contendo a lista das características 

definidoras, fatores relacionados e risco dos diagnósticos do domínio em estudo. Diante 

desses dados, pediremos que faça o julgamento da presença ou ausência dos diagnósticos de 

acordo com a ocorrência das características em cada paciente, que foram estabelecidas 

previamente por mim, a partir de um protocolo e com base nas informações coletadas por 

meio de entrevista e exame físico. Ademais, o (a) senhor (a) receberá o resumo do projeto e 

será convidado, caso aceite participar da pesquisa, para assistir uma aula sobre a temática do 

estudo, a fim de facilitar o entendimento do raciocínio clínico e inferência diagnóstica. O 

material respondido deverá ser devolvido em até 30 dias, contando a partir da data de envio, e 

poderá ser entregue via correio eletrônico. Sua participação é voluntária, o que significa que o 

(a) senhor (a) poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso 

lhe traga prejuízo algum ou penalidade. A pesquisa não oferece risco à sua integridade física, 

entretanto, devido ao instrumento ser extenso e o seu preenchimento exigir um raciocínio 

complexo, a pesquisa lhe oferece risco de cansaço mental. Com o objetivo de minimizar esse 
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risco, será dado o prazo de um mês para que o (a) senhor (a) responda o instrumento. A 

pesquisa oferece benefícios por identificar os diagnósticos do domínio nutrição, o qual tem 

sua utilização na prática clínica, de pesquisa e de ensino. Todas as informações obtidas serão 

sigilosas e seu nome não será identificado em momento algum. Os dados serão armazenados 

em computadores e arquivos, por um período de cinco anos após a divulgação dos resultados, 

no Departamento de Enfermagem da UFRN, pela pesquisadora responsável. Se o (a) senhor 

(a) tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, será ressarcido, caso 

solicite. Em qualquer momento, se o (a) senhor (a) sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. Estou à disposição para sanar qualquer 

dúvida que porventura ocorra. Uma cópia deste Termo ficará com o(a) senhor (a) e toda 

dúvida que tiver, a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a professora 

Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, por meio do telefone (84) 3215-3889, no 

Departamento de Enfermagem (DENF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), localizado no Campus Universitário, nº 3000. Bairro: Lagoa Nova, Natal/RN. 

Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Endereço: Campus Universitário, 

s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970. 

___________________________________________________________________ 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO (DIAGNOSTICADOR) 

Após ter sido esclarecido (a) sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição em pacientes submetidos à hemodiálise”, 

e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Natal, _______ de ____________de ______ 

Assinatura do enfermeiro:___________________________________________________ 
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APÊNDICE G - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Paciente) 

 

Eu, Érida Maria Diniz Leite, aluna do mestrado de Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, estou desenvolvendo uma pesquisa, sob orientação da 

professora Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, denominada: “Diagnósticos de 

enfermagem do domínio nutrição em pacientes submetidos à hemodiálise”.Esta pesquisa 

pretende analisar os diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição presentes em pacientes 

submetidos à hemodiálise. 

A hemodialise é utilizada para pacientes com insuficiência renal. Durante esse 

tratamento são removidas, por meio da filtração do sangue, substâncias tóxicas e excesso de 

líquidos, que se acumularam no corpo e que se não forem removidos causam complicações 

graves. Além disso, são removidos do sangue alguns nutrientes, como vitaminas e glicose, o 

que pode gerar desnutrição e queda da pressão arterial. Essas perdas nutricionaisdurante a 

hemodiálise necessitam de um cuidado especial da equipe de saúde.  

Portanto, os enfermeiros, profissionais responsáveis pelaassistência direta a esses 

pacientes, devem estar cientes desses problemas para melhor cuidar. Assim, convido o senhor 

(a) a participar desta pesquisa, pois com os resultados dela poderemos identificar os sinais 

característicos da perda de nutrientes e líquidos.  

Para tanto, precisaremos realizar uma entrevista e exame físico. Na entrevista, faremos 

algumas perguntas ao senhor (a), sobre a evolução da sua doença e sintomas da mesma. 

Também iremos examinar o senhor (a), avaliando seus olhos, ouvidos, boca, coração, pulmão, 

abdome, braços e pernas. Mediremos sua altura, pressão arterial, temperatura, respiração e 

pulso. Nesta avaliação, não haverá nenhum desconforto e só farei isso se o senhor (a) 

concordar. Os valores avaliados serão informados ao senhor (a) e registrados em uma ficha 

própria. A entrevista e o exame físico podem durar até 30 minutos.  

Sua participação é voluntária, o que significa que o senhor (a) poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga prejuízo algum para 

seu tratamento, saúde ou penalidade. Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos 

e podem estar relacionados a algum tipo de constrangimento, que serão minimizados pelo 

cuidado que teremos ao realizar a pesquisa. O senhor (a) não estará recebendo, diretamente, 

benefício algum com esta pesquisa, no entanto, estará cooperando para melhorar a qualidade 

do cuidado prestado pela enfermagem. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão armazenados em computadores e arquivos, por um período 
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de cinco anos após a divulgação dos resultados, no Departamento de Enfermagem da UFRN, 

pela pesquisadora responsável. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação 

na pesquisa, será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização. 

Uma cópia deste Termo ficará com o senhor (a) e toda a dúvida que tiver, a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a professora Ana Luisa Brandão de 

Carvalho Lira, através do telefone (84) 3215-3857 no Departamento de Enfermagem (DENF) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizado no Campus 

Universitário, n. 3000. Bairro: Lagoa Nova, Natal/RN.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Endereço: Campus 

Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido (a) sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “Diagnósticos de enfermagem do domínio nutrição em pacientes submetidos à 

hemodiálise”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, _______ de _____________ de ______. 

Assinatura do participante/Representante legal:________________________ 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável: ________________________________________. 

 

 

 

 

 

Impressão datiloscópica do participante/representante legal 
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ANEXO A- CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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