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RESUMO 

 

Estudo metodológico, com objetivo de validar o conteúdo do diagnóstico de 
enfermagem Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise. A pesquisa 
ocorreu em duas etapas, a saber: análise de conceito e de conteúdo por juízes. A 
primeira etapa foi operacionalizada através da revisão integrativa, nas bases de 
dados LILACS, CINAHL, PUBMED, SCOPUS e COCHRANE, com o cruzamento das 
palavras proteção e hemodiálise, nos meses de outubro e novembro de 2013. A 
amostra foi constituída por 32 artigos, os quais foram analisados através de uma 
leitura minuciosa para a identificação de trechos que correspondiam aos atributos 
definidores e aos antecedentes e consequentes de proteção em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Em seguida, realizou-se a interpretação para o 
diagnóstico Proteção ineficaz, através da transposição para a negação dos 
componentes do diagnóstico (definição, características definidoras e fatores 
relacionados). Na segunda etapa, elaborou-se um instrumento com os componentes 
do diagnóstico em estudo, prosseguindo para a análise por 22 juízes em nefrologia e 
na terminologia da NANDA Internacional, selecionados pela Plataforma Lattes, no 
mês de abril de 2014. Utilizou-se o teste binomial para avaliar a proporção de juízes 
que classificaram cada item como adequado, considerando-se o nível de 
significância de 5%. O projeto foi aprovado pelo Comitê de ética da instituição 
responsável pela pesquisa, sob o Parecer no 387.837 e CAAE 
18486413.0.0000.5537. Os resultados mostram que a proposta para o diagnóstico 
de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise é: 
definição – a mesma apresentada na Taxonomia II da NANDA Internacional, 
localização – domínio segurança/proteção e classe lesão física. Os fatores 
relacionados são: Ausência das vacinas de rotina; Não adesão aos cuidados 
relacionados aos acessos vasculares; Não adesão às medidas de controle de 
infecção; Não adesão à dieta prescrita; Não adesão à terapia medicamentosa; 
Presença de comorbidades; Abuso de drogas; Distúrbios imunológicos; Extremos de 
idade; Perfis sanguíneos anormais; Medicamentos que reduzem a imunidade; e 
Efeitos colaterais e adversos relacionados ao tratamento. As características 
definidoras são: Presença de invasores na corrente sanguínea; Distúrbios 
nutricionais; Aumento do número de hospitalizações; Peso seco descontrolado; 
Acesso vascular infeccionado; Acesso vascular inadequado; Aumento da pressão 
arterial sistêmica; Febre; Alteração da coagulação; Deficiência da imunidade; 
Fadiga; Fraqueza; Prurido; e Resposta mal adaptada ao estresse. Conclui-se que a 
identificação dos atributos definidores, antecedentes e consequentes aumentou a 
riqueza do vocabulário, possibilitando a construção de definições teóricas e 
empíricas para uma compreensão mais ampliada do conceito proteção. Outrossim, o 
estudo contribuiu para o enriquecimento do corpo de conhecimentos específico da 
enfermagem, assim como no direcionamento da assistência do enfermeiro aos 
pacientes em hemodiálise. 
 

Descritores: Enfermagem. Diagnóstico de Enfermagem. Proteção. Diálise Renal. 
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ABSTRACT 

 
Methodological study, in order to validate the content of the nursing diagnosis 
protection ineffective in patients undergoing hemodialysis. The research took place in 
two stages, namely: concept analysis and content analysis of the instrument by 
experts. The first step was operationalized through an integrative review of the 
databaes LILACS, CINAHL, PubMed, Scopus and Cochrane, with the keywords 
protection and hemodialysis, in October and November 2013. The sample consisted 
of 32 articles, which were analyzed by a careful reading to identify the sections that 
corresponded to the defining attributes, antecedents and consequences of protection 
in patients undergoing hemodialysis. The interpretation for the diagnosis of effective 
protection was made by transposing the components of the diagnosis (definition, 
defining characteristics and related factors) to the denial form. In the second stage, 
we elaborated an instrument with the components of the nursing diagnostics studied 
and proceeded to the analysis conducted in April 2014 by 22 specialists in 
nephrology and in the terminology of the NANDA International, selected by means of 
the Lattes Platform. We used the binomial test to assess the proportion of experts 
who rated each item as appropriate, considering a significance level of 5%. The 
project was approved by the Ethics Committee of the institution responsible for the 
research, an opinion on number 387 837 and CAAE 18486413.0.0000.5537. The 
results show that the proposal for the nursing diagnosis of ineffective protection in 
patients undergoing hemodialysis is: definition - the same as that presented in the 
NANDA International Taxonomy II, location - domain safety / protection and class 
injury. Related factors are: Absence of routine vaccines; Non-adherence to care 
related to vascular access; Non-adherence to infection control measures; Non-
adherence to prescribed diet; Non-adherence to drug therapy; Presence of 
comorbidities; Drug abuse; Immune disorders; Extremes of age; Abnormal blood 
profiles; Drugs that reduce immunity; and side effects and adverse treatment-related. 
The defining characteristics are: Presence of invading the bloodstream; Nutritional 
disorders; Increase in the number of hospitalizations; Uncontrolled dry weight; 
Infected vascular access; Vascular inadequate access; Increased blood pressure; 
fever; Bleeding disorder; Disability immunity; fatigue; weakness; itching; and 
maladaptive response to stress. It follows that the identification of the defining 
attributes, antecedents and consequences increased the wealth of vocabulary, 
allowing the construction of theoretical and empirical definitions for a broader 
understanding of the concept protection. Furthermore, the study contributed to the 
enrichment of nursing specific body of knowledge, as well as in the direction of 
nursing care for patients undergoing hemodialysis. 

 

Descriptors: Nursing. Nursing Diagnosis. Protection. Renal Dialysis. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A finalidade deste trabalho foi a validação do conteúdo do diagnóstico de 

enfermagem Proteção ineficaz para pacientes submetidos à hemodiálise. Esta 

validação foi composta pelas duas primeiras fases do modelo de validação de 

diagnóstico de enfermagem proposto por Lopes, Silva e Araújo (2012), a saber: 

análise de conceito e a análise do conteúdo por juízes.  

Nesse contexto, validar diagnósticos de enfermagem (DEs) significa 

aperfeiçoar um já aprovado e desenvolver novos, além de ratificar a base de 

evidências da Taxonomia II da NANDA Internacional (HERDMAN, 2012). 

Corroborando com esse pensamento, Melo (2004) afirma que a realização da 

validação de um diagnóstico de enfermagem permite torná-lo mais legítimo, 

verdadeiro e representativo para uma situação clínica específica, havendo, assim, a 

necessidade de sua revisão constante. 

Enfatiza-se que utilizar diagnósticos de enfermagem com definições, 

características definidoras, fatores relacionados e de riscos padronizados oferece 

uma terminologia consistente para a comunicação interdisciplinar e intradisciplinar. 

Além, de identificar e delimitar os fenômenos de interesse dos enfermeiros na 

prática clínica (HERDMAN, 2012). 

No Brasil, os estudos sobre validação dos DEs são recentes e apresentam 

diversidades metodológicas. Os primeiros foram relatados a partir de 1994 e 

empregam vários tipos de validação, com o predomínio da clínica e de conteúdo por 

juízes (CHAVES; CARVALHO; ROSSI, 2008). Destaca-se que pesquisas bem 

estruturadas sobre validação dos diagnósticos de enfermagem remetem para o 

desenvolvimento de futuros estudos sobre as intervenções de enfermagem, 

fortalecendo assim a prática assistencial (CARVALHO et al. 2008). 

Lopes, Silva e Araújo (2012) afirmam a importância de percorrer as etapas 

metodológicas para se estudar a precisão dos indicadores clínicos de um 

diagnóstico de enfermagem. Em seu modelo, os autores preconizam as etapas: 

análise de conceito, análise do conteúdo por juízes e análise da precisão de 

indicadores clínicos.  

Tal modelo foi escolhido para ser implementado neste estudo por apresentar 

abordagens alternativas que superam as limitações apresentadas nos modelos 

tradicionais, como o método de Fehring e o modelo de Hoskins (LOPES; SILVA; 
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ARAUJO, 2013). Uma das fragilidades dos métodos tradicionais e superada no 

modelo desenvolvido por Lopes, Silva e Araújo (2012) foi o estabelecimento da 

quantidade do número de juízes para a etapa de análise de conteúdo, o qual 

apresenta um cálculo direto. Assim, esta nova abordagem supera parte das 

dificuldades presentes e criticadas dos modelos tradicionais. 

Lopes, Silva e Araújo (2012) abordam que na análise de conceito devem-se 

identificar os atributos do conceito, os antecedentes e os consequentes de um 

diagnóstico de enfermagem. Dessa maneira, quando identificados, estes 

componentes são utilizados para a revisão da definição do diagnóstico (atributos) e 

da identificação das características definidoras (consequentes) e dos fatores 

relacionados (antecedentes), além da adição das definições operacionais. 

Dois modelos para a execução da análise do conceito foram sinalizados por 

Lopes, Silva e Araújo (2012), a saber: modelos descritos por Rodgers e Knafl (2000) 

e Walker e Avant (2010). Ademais, foi apontada a estratégia da revisão integrativa 

para a implementação dos modelos para análise do conceito e para a construção de 

suas definições operacionais.  

A análise do conteúdo por juízes tem por meta estimar a proporção de juízes 

que concordam sobre a inclusão de um dado clínico como um componente de um 

diagnóstico de enfermagem específico, as definições operacionais construídas para 

cada indicador, e a definição construída para o diagnóstico (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2012).  

E, para a última etapa, análise da precisão de indicadores clínicos, são 

apresentados procedimentos de medição e estatísticos a serem adotados conforme 

a metodologia, a questão de pesquisa e a população-alvo utilizados para 

estabelecer a precisão da detecção da presença ou ausência de um diagnóstico por 

meio dos dados identificados através de exames clínico, laboratorial e/ou imagens. 

(LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). 

Chaves, Carvalho e Rossi (2008) afirmam que a validação de diagnósticos de 

enfermagem é um instrumento fundamental para alicerçar a prática clínica do 

enfermeiro, já que subsidia as etapas do processo de enfermagem (PE), bem como 

o estabelecimento das intervenções e a avaliação propriamente dita. 

Nesse contexto, o PE é o principal instrumento tecnológico para o 

desempenho sistemático da prática profissional, favorecendo a realização do 

cuidado qualificado e a documentação da prática clínica, resultando na melhoria da 
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visibilidade e no reconhecimento profissional. O processo deve ser compreendido 

como um meio, e não um fim em si mesmo (GRACIA; NÓBREGA, 2009). 

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem número 358/2009 discorre 

sobre PE, abordando que o mesmo deve ser realizado de modo deliberado e 

sistemático em todos os ambientes públicos e privados em que ocorre o cuidado do 

profissional de enfermagem. É organizado em cinco etapas, a saber: histórico, 

diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação de enfermagem (BRASIL, 

2009). 

Destarte, enaltece a importância da aplicabilidade do processo de 

enfermagem em todos os locais que existem enfermeiros atuando. Dentre esses 

setores, destaca-se o da hemodiálise (HD), pois o enfermeiro atua como 

coordenador da equipe, identificando as necessidades individuais de cada cliente, 

proporcionando meios de prestação de serviço que visem melhor adequação ao 

tratamento. E, assim, tem um importante papel na monitoração, apoio, avaliação e 

educação dessa clientela (FRAZÃO, 2012). 

A HD compreende uma das terapias dialíticas e se destaca em termos 

quantitativos em vários países. Na Austrália e no Japão, cerca de 40% e 90%, 

respectivamente, dos pacientes em terapia substitutiva da função renal realizam 

essa modalidade (SCHIEPPATI; REMUZZI, 2005). No Brasil, de acordo com o censo 

de 2013 da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o número estimado de pacientes em 

tratamento dialítico foi de 100 mil, com 89,7% destes em uso da hemodiálise 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA – SBN, 2013).  

As terapias renais substitutivas (transplante, hemodiálise e diálise peritoneal) 

são necessárias quando o paciente apresenta o diagnóstico de insuficiência renal, 

última fase da doença renal crônica. Nessa fase, os rins perdem o controle da 

homeostasia, a taxa de filtração glomerular está abaixo de 15 ml/min/1,73 m2 e o 

paciente apresenta intensamente sintomas urêmicos (NATIONAL KIDNEY 

FOUNDATION, 2002). 

A hemodiálise consiste na extração das substâncias nitrogenadas tóxicas do 

sangue e na remoção do excesso de líquido acumulado nos tecidos do corpo. O 

sangue do paciente, rico em toxinas e resíduos nitrogenados, é encaminhado para 

um dialisador, onde acontece o processo da ultrafiltração, tornando o sangue filtrado 

para em seguida ser devolvido ao paciente (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008; 
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FERMI, 2010). A HD para um paciente crônico, geralmente, é realizada três vezes 

por semana, em sessões com duração média de 4 horas.  

Durante a sessão de hemodiálise, complicações são comuns, sendo algumas 

extremamente graves e fatais. As principais, tais como: hipotensão arterial, vômito, 

tontura, cefaleia, hipertensão arterial e arritmia cardíaca, envolvem as alterações 

hemodinâmicas decorrentes do processo de circulação extracorpórea e a remoção 

de um grande volume de líquidos em um espaço de tempo muito curto (DAUGIRDA; 

BLAKE; ING, 2008; TERRA et al. 2010). 

Nesse contexto, para grande parte dos pacientes submetidos à HD, o 

tratamento representa um sinal de esperança de vida, já que a doença é incurável. 

Entretanto, são notórias as dificuldades na adesão ao tratamento, visto que muitas 

estão relacionadas à não aceitação da doença, à percepção de si próprio e ao 

relacionamento interpessoal com familiares e ao convívio social (SOUZA; DE 

MARTINO; LOPES, 2007; PEREIRA; GUEDES, 2009).  

Corroborando, Panagopoulou et al. (2009) apontaram que os pacientes em 

hemodiálise apresentam escores mais baixos tanto para os dados psicossociais 

quanto para os dados da qualidade de vida. 

Destarte, é fundamental a identificação das novas situações cotidianas 

vivenciadas nesta clientela para que os enfermeiros possam analisar e apontar os 

reais e potenciais diagnósticos e assim aplicar um processo de enfermagem 

direcionado à necessidade do paciente.  

Para o desenvolvimento eficaz do processo de enfermagem, destaca-se a 

etapa do diagnóstico de enfermagem. Segundo Herdman (2012), os DEs são 

julgamentos clínicos dos dados levantados do indivíduo, da família ou comunidade 

para problemas de saúde/processos vitais reais ou potenciais. Os componentes do 

DE são: enunciado diagnóstico, definição, características definidoras, fatores 

relacionados ou fatores de risco. Estes diagnósticos são agrupados em domínios e 

classes conforme a Taxonomia II da Nanda Internacional. 

Os DEs são usados para orientar o planejamento, a implementação e a 

avaliação dos enfermeiros. E exigem competências do enfermeiro nos domínios 

intelectual, interpessoal e técnico para serem identificados. A competência 

intelectual inclui o conhecimento dos diagnósticos de enfermagem e os processos 

mentais para o uso dos conhecimentos. Logo, é necessário que o enfermeiro 

detenha conhecimentos sobre os componentes do diagnóstico de enfermagem. 
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Assim como sobre o processo de investigação de interpretação dos dados do 

paciente, o perfil dos diagnósticos e das intervenções nas populações específicas 

(HERDMAN, 2012). 

Na realidade brasileira, alguns estudos identificaram os diagnósticos de 

enfermagem no setor hemodialítico segundo o sistema de classificação da NANDA 

Internacional, a saber: Risco de infecção; Perfusão tissular ineficaz: Renal; 

Intolerância à atividade, Padrão de sono perturbado; Volume de líquidos excessivo; 

Baixa Autoestima situacional; Proteção ineficaz; Desobediência; Dor aguda; 

Percepção sensorial perturbada; Insônia; Tristeza crônica; Conhecimento deficiente; 

Medo; Mobilidade física prejudicada; Risco de sentimento de impotência; 

Manutenção ineficaz da saúde (SOUZA; MARTINO; LOPES, 2007; LATA et al., 

2008; HOLANDA; SILVA, 2009; DALLE; LUCENA, 2012; FERNANDES et al., 2012; 

POVEDA et al. 2014; FRAZAO et al., 2014) Contudo, são escassos os estudos que 

abordam a validação dos componentes dos DEs em pacientes submetidos à 

hemodiálise.  

No estudo realizado por Frazão (2012) foram identificados os seguintes 

diagnósticos de enfermagem da Taxonomia II da NANDA Internacional em 178 

pacientes submetidos à hemodiálise: risco de infecção; volume de líquidos 

excessivo; hipotermia; fadiga; autocontrole ineficaz da saúde; dentição prejudicada; 

risco de quedas; mobilidade física prejudicada; disfunção sexual; percepção 

sensorial perturbada: visual; insônia; conhecimento deficiente; dor crônica; 

percepção sensorial perturbada: auditiva; proteção ineficaz; baixa autoestima 

situacional; déficit no autocuidado para vestir-se; dor aguda; integridade da pele 

prejudicada; constipação; percepção sensorial perturbada: tátil; risco de lesão; 

diarreia; e nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais.  

E, para a inferência desses diagnósticos de enfermagem, realizou-se um 

processo diagnóstico proposto por Helland (1995), o qual aborda duas etapas: a 

análise (categorização dos dados e identificação de lacunas) e a síntese 

(agrupamento, comparação, identificação e relação dos fatores etiológicos). Assim, 

esta inferência foi realizada primeiramente por uma autora e em seguida por 

processo de revisão de forma pareada entre os demais autores, para assegurar um 

julgamento consensual, objetivando, assim, maior acurácia. 

No entanto, neste momento, por vezes, ao estabelecer um diagnóstico, 

dificuldades foram encontradas para o entendimento de alguns componentes dos 
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DEs. Sobressaindo a dificuldade na compreensão da definição do diagnóstico de 

enfermagem Proteção ineficaz (PI), que apresenta termos obscuros, tais como 

“ameaças externas e internas”, assim como a ausência de características definidoras 

e fatores relacionados perante a população submetida à hemodiálise.  

Diante desses fatos, percebeu-se a necessidade de adequar e estabelecer 

termos que clarificassem e aprofundassem o conhecimento para a definição, 

localização, características definidoras e fatores relacionados do diagnóstico de 

enfermagem Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise. Sendo 

necessária, assim, a realização de um estudo de validação nessa temática.  

O diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz é inserido no domínio 

promoção da saúde e na classe controle da saúde da Nanda Internacional. É 

definido como a diminuição na capacidade de proteger-se de ameaças internas ou 

externas, como doenças ou lesões. Apresenta 18 características definidoras, a 

saber: agitação, alteração da coagulação, alteração neurossensorial, anorexia, 

calafrios, deficiência na imunidade, desorientação, dispneia, fadiga, fraqueza, 

imobilidade, insônia, perspiração, prejuízo da cicatrização, prurido, resposta mal 

adaptada ao estresse, tosse e úlceras por pressão. E apresenta oito fatores 

relacionados, a saber: abuso de drogas, câncer, distúrbios imunológicos, extremos 

de idade, nutrição inadequada, perfis sanguíneos anormais, terapias com 

medicamentos e tratamentos relacionados a efeitos colaterais (HERDMAN, 2012). 

Em relação à validação do referido DE, encontrou-se na literatura uma 

pesquisa que validou as características definidoras apresentadas na taxonomia da 

NANDA em indivíduos em hemodiálise por enfermeiros peritos (CAPELLARI, 2007). 

Contudo, lacunas ficaram a serem compreendidas devido à não contemplação de 

todas as etapas sugeridas na literatura para a realização da validação dos 

diagnósticos de enfermagem. Bem como a validação ter ocorrido apenas de uma 

parte dos componentes do diagnóstico. 

Outra questão é que, no estudo de Capellari (2007), o diagnóstico de 

enfermagem PI estava inserido no domínio segurança/proteção e na classe lesão 

física, conforme a taxonomia da NANDA Internacional de 2006. Localização esta 

que foi alterada de acordo com revisões da estrutura taxonômica.  

Outrossim, pressupõe-se que uma compreensão aprofundada dos 

componentes do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes 

submetidos à hemodiálise refletirá para uma melhor acurácia dos indicadores 
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clínicos presentes no indivíduo renal crônico, proporcionando intervenções mais 

adequadas e assim resultando em uma prática assistencial qualificada. Essa melhor 

assistência vai culminar na diminuição de custos para o paciente, família e 

sociedade, e na melhoria da qualidade de vida do paciente, atingindo, assim, o 

objetivo proposto pelo processo de enfermagem.  

Enfatiza-se também que o resultado deste estudo poderá guiar o 

desenvolvimento de uma listagem com as características definidoras e fatores 

relacionados do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz para ser utilizada 

pelos acadêmicos de enfermagem e os enfermeiros práticos, contribuindo com o 

processo de ensino-aprendizagem. Remete-se ainda para a contribuição de ratificar 

as evidências da Taxonomia II da NANDA Internacional, engrandecendo o 

conhecimento da profissão como ciência. 

Para tanto, formularam-se as seguintes questões de pesquisa: As 

características definidoras e os fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem 

Proteção ineficaz da NANDA Internacional são pertinentes para pacientes em 

hemodiálise? Há outras características definidoras e fatores relacionados para esse 

diagnóstico que não estão contemplados na NANDA Internacional? 

E, assim, a tese fundamenta-se nas seguintes hipóteses: 1) Parte das 

características definidoras e dos fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem 

Proteção ineficaz da NANDA Internacional não são pertinentes para pacientes em 

hemodiálise. 2) Existem outras características definidoras e outros fatores 

relacionados não elucidados no diagnóstico Proteção ineficaz da Taxonomia II da 

NANDA Internacional para os pacientes submetidos à hemodiálise.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

 Validar o conteúdo do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em 

pacientes submetidos à hemodiálise. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Sintetizar o conhecimento produzido na literatura sobre o conceito 

proteção, seus atributos, antecedentes e consequentes em pacientes 

submetidos à hemodiálise; 

 Revisar os componentes do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz 

propostos pela NANDA Internacional (definição, localização, 

características definidoras e fatores relacionados), a partir das evidências 

da literatura para pacientes em hemodiálise; 

 Construir as definições conceituais e as definições operacionais dos 

indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em 

pacientes submetidos à hemodiálise; 

 Verificar com juízes a adequação dos componentes construídos (definição, 

localização, características definidoras e fatores relacionados) do 

diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes submetidos à 

hemodiálise. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para o embasamento teórico deste estudo, é apresentado o modelo proposto 

pelas autoras Walker e Avant (2011), o qual foi apontado pelos autores Lopes, Silva 

e Araújo (2012) como uma das metodologias a ser executada na análise de 

conceito, e selecionado para este estudo uma vez que é a metodologia mais usada 

na área da Enfermagem (FERNANDES et al., 2011). 

 

3.1 ANÁLISE DO CONCEITO POR WALKER E AVANT (2011) 

 

 O desenvolvimento do conhecimento de enfermagem vem se consolidando 

com os novos enfoques teóricos e modos de cuidar a partir de teorias já 

estabelecidas ou não. A utilização de referenciais teóricos auxilia o fortalecimento da 

prática, uma vez que fornece meios para a interpretação dos objetos de estudo da 

enfermagem, possibilitando uma reflexão, e assim gerando uma realimentação entre 

a teoria e a prática (MASS; ZAGONEL, 2005). 

 O conceito ou foco é o principal elemento dos diagnósticos de enfermagem, 

logo a sua identificação e formulação são etapas fundamentais a serem 

desenvolvidas ao pensar em um novo diagnóstico e o aperfeiçoamento dos 

diagnósticos já presentes na Taxonomia da NANDA Internacional (HERDMAN, 

2012). Complementando, Walker e Avant (2011) afirmam que um diagnóstico de 

enfermagem é um conceito e que este precisa ser elaborado por meio de métodos 

sistemáticos.   

 O modelo de análise de conceito de Walker e Avant (2011) possui uma 

abordagem filosófica evolucionária, na qual o conceito é considerado uma 

abstração, expresso de alguma forma que está em constante reestruturação por 

meio de experiências e conhecimentos adquiridos. 

 Para identificar um conceito é necessário realizar uma construção mental a 

partir da identificação de componentes comuns a uma classe de objetos ou 

fenômenos e pela abstração ou junção desses (WALKER; AVANT, 2011).  

 Corroborando, Polit e Beck (2011) afirmam que um conceito é uma abstração 

baseada na observação de determinados comportamentos, formulado a partir do 

processo de desenvolvimento e aprimoramento de ideias. 
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 Para Wilson (2005), o conceito de uma palavra está relacionado à 

compreensão que temos dela e ao uso que faremos da mesma. E esse fenômeno é 

contextual e dependente de um referencial espacial, temporal e cultural.  

 Os conceitos são partes fundamentais para o campo do conhecimento da 

Enfermagem, uma vez que são essenciais na construção de teorias. São explorados 

e testados com a finalidade de produzir evidências que confirmem, neguem ou 

modifiquem as teorias (MOTA; CRUZ; PIMENTA, 2005; WALKER; AVANT, 2011). 

 A finalidade de uma análise do conceito é examinar a estrutura e a função do 

conceito, explorando os atributos ou características que o tornem único. Assim, 

diante de uma característica definidora compreendemos se o conceito está presente 

ou não num determinado fenômeno (WALKER; AVANT, 2011). 

 Dessa maneira, a análise conceitual proposta por Walker e Avant (2011) 

permite o desenvolvimento de uma linguagem padronizada, fornecendo 

representatividade à profissão e facilitando o trabalho taxonômico. 

 Para tanto, as autoras elaboraram oito etapas para a realização de uma 

análise do conceito, as quais devem ser realizadas de forma interativa e não 

sequenciais, são elas: seleção do conceito; determinação dos objetivos da análise 

conceitual; identificação dos possíveis usos do conceito; determinação dos atributos 

definidores; identificação de um caso modelo; identificação de casos adicionais; 

identificação dos antecedentes e consequentes do conceito; e definição das 

referências empíricas (WALKER; AVANT, 2011). 

 A seleção do conceito deve ser elaborada com bastante cuidado, sendo 

recomendável a escolha baseada no interesse do pesquisador, na sua prática ou 

problema de pesquisa. Deve-se escolher algo que seja crítico para as suas 

necessidades e que não seja primitivo (WALKER; AVANT, 2011). 

 A determinação dos objetivos da análise conceitual deve ser elaborada pelo 

próprio pesquisador, com antecedência, para indicar o motivo da realização da 

análise. Os objetivos devem estar disponíveis em todo o processo da análise do 

conceito, para que o pesquisador não saia do foco (WALKER; AVANT, 2011).  

 A identificação dos possíveis usos do conceito corresponde a uma busca 

ampliada da literatura e entre colegas para identificar os possíveis usos do conceito. 

É importante não limitar a busca da literatura para a enfermagem ou medicina, mas 

buscar de forma ampla, procurando compreender a verdadeira essência do conceito 

(WALKER; AVANT, 2011). 
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 A determinação dos atributos definidores é um passo fundamental da análise 

do conceito. Nessa etapa, é identificado o conjunto de atributos mais 

frequentemente associado com o conceito, permitindo uma visão mais ampla 

(WALKER; AVANT, 2011).  

 A construção de um caso modelo é a criação de caso clínico real ou fictício, 

com intuito de exemplificar os conceitos. Deve contemplar todos os atributos da 

definição do conceito, tornando-o um caso de conceito puro. Assim, ao ler o caso 

modelo, a ocorrência do conceito é absoluta (WALKER; AVANT, 2011). 

 A construção de casos adicionais ajuda na decisão do valor que um atributo 

tem para o conceito. Pode ser desenvolvido através de um caso clínico real ou 

fictício e tem as seguintes variações: limite, relacionado, contrário, inventado e 

ilegítimo. O limite contém a maioria dos atributos, mas não todos. O relacionado 

apresenta ideias semelhantes com o real, contundo não contém os atributos. O 

contrário é encarregado de se opor ao real. O inventado contém ideias de fantasia, 

fora do mundo real. E o ilegítimo é o caso em que o conceito é usado incorretamente 

ou fora do contexto (WALKER; AVANT, 2011).  

 A identificação dos antecedentes e consequentes é uma etapa útil para refinar 

ainda mais as definições dos atributos. Os antecedentes são os acontecimentos ou 

incidentes que precedem a ocorrência do conceito. Por outro lado, os consequentes 

são os acontecimentos ou incidentes que resultam da ocorrência do conceito 

(WALKER; AVANT, 2011). No caso dos diagnósticos de enfermagem, os 

antecedentes e os consequentes são os fatores relacionados e as características 

definidoras, respectivamente. 

 E a última etapa, definição das referências empíricas, é um passo 

fundamental e deve ser guiado pela pergunta: Para medir esse conceito ou 

determinar a sua existência no mundo real, como se deve fazer isso? O pesquisador 

deve definir como o conceito será mensurado (WALKER; AVANT, 2011).  

 Assim, com a finalização das etapas da análise do conceito, os resultados 

poderão ser úteis para: refinar termos ambíguos de uma teoria, fornecer definições 

operacionais para uma base teórica, proporcionar uma compreensão dos atributos 

de um conceito, facilitar o desenvolvimento de instrumentos de pesquisa, e prestar 

assistência no desenvolvimento da linguagem de enfermagem (WALKER; AVANT, 

2011). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DO ESTUDO 

 

 Estudo do tipo metodológico, o qual é apropriado para a verificação de 

métodos de obtenção e organização de dados, com a finalidade de desenvolver, 

validar ou avaliar ferramentas e métodos de estudo (POLIT; BECK, 2011).  

 Para este estudo foram realizadas as duas primeiras etapas do modelo de 

validação de diagnóstico de enfermagem proposto por Lopes, Silva e Araújo (2012). 

A primeira etapa, análise de conceito, teve como objetivo a identificação dos 

atributos, antecedentes e consequentes do conceito proteção, além de revisar e 

aplicar a transposição para a negação dos componentes do diagnóstico Proteção 

ineficaz e a construção das definições operacionais dos indicadores clínicos. E a 

segunda etapa, a análise de conteúdo por especialista, objetivou a adequação do 

material preparado na primeira etapa por enfermeiros com experiência clínica em 

Nefrologia e conhecimento teórico em diagnósticos de enfermagem (LOPES; SILVA; 

ARAUJO, 2012). 

  

4.2 PRIMEIRA ETAPA - ANÁLISE DE CONCEITO 

 

Para a realização desta primeira etapa, adotou-se o modelo descrito por 

Walker e Avant (2011), conforme orientado por Lopes, Silva e Araújo (2012). E, para 

o seu desenvolvimento, foi utilizada como ferramenta a revisão integrativa proposta 

por Ganong (1987) e Whittemore e Knafl (2005).  

 

4.2.1 Análise de conceito proposta por Walker e Avant (2011) 

  

As oito etapas propostas por Walker e Avant (2011) para a realização da 

análise de conceito foram realizadas de forma interativa e ocorreram 

concomitantemente à revisão integrativa.  

 A seleção do conceito foi o foco do diagnóstico de enfermagem, que no 

presente estudo foi a palavra “proteção”. Os objetivos da análise conceitual foram: - 

elaborar a definição conceitual de proteção em pacientes submetidos à hemodiálise; 

- identificar os antecedentes e consequentes de proteção em pacientes submetidos 



    21 
  

à hemodiálise; - definir as referências empíricas dos atributos essenciais do conceito 

proteção em pacientes submetidos à hemodiálise. Para o desenvolvimento das 

demais etapas da análise do conceito foi realizada a revisão integrativa.  

  

4.2.2 Revisão da integrativa da literatura 

 

O modelo de Lopes, Silva e Araújo (2012) apontou como estratégia para a 

execução da análise de conceito a utilização da revisão integrativa apresentada num 

estudo realizado pelas autoras Pompeo, Rossi e Galvão (2009). 

Para elaboração da revisão integrativa, devem-se seguir padrões de rigor 

metodológico, que possibilitarão a identificação das características dos estudos 

analisados, oferecerão subsídios para o avanço da enfermagem e contribuirão para 

o aprimoramento dos diagnósticos de enfermagem (POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 

2009). 

Os passos desenvolvidos para a revisão da literatura foram os propostos por 

Ganong (1987) e Whittemore e Knafl (2005). Whittemore e Knafl (2005) engloba seis 

fases distintas: a) identificação do tema ou questionamento da revisão integrativa; b) 

amostragem ou busca na literatura; c) categorização dos estudos; d) avaliação dos 

estudos incluídos na revisão integrativa; e) interpretação dos resultados; e f) síntese 

do conhecimento evidenciado nos artigos analisados ou apresentação da revisão 

integrativa. 

Destaca-se ainda que, antes da execução dos passos elencados, foi realizado 

seu planejamento, sob a forma de construção de um protocolo de revisão 

envolvendo: tema da revisão, problema de pesquisa, objetivo, questões norteadoras, 

estratégias de busca, bases de dados selecionadas, descritores adotados na busca, 

critérios de inclusão e de exclusão, instrumento avaliação da evidência dos estudos, 

estratégia para avaliação crítica dos estudos e estratégia para síntese dos dados 

(APÊNDICE A). 

Para o primeiro passo da revisão, identificação do tema ou questionamento, 

foram elencadas as seguintes questões: Qual a definição de Proteção em pacientes 

submetidos à hemodiálise? Quais são os antecedentes e os consequentes de 

proteção em pacientes submetidos à hemodiálise? 

A busca dos artigos foi realizada em cinco bases de dados, a saber: 

Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL), National Library of 
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Medicine and National Institutes of Health (PubMed), Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências de Saúde (LILACS), Scopus e Cochrane. 

 O levantamento dos artigos foi realizado nos meses de outubro e novembro 

de 2013, utilizando o cruzamento das palavras “proteção” e “hemodiálise” para a 

base LILACS e protection and hemodialysis para as outras bases. A amostra inicial 

foi de 9250 artigos, sendo 7840 na Scopus, 733 na CINAHL, 583 na PubMed, 79 na 

Cochrane e 15 na LILACS.  

 Em seguida, aplicaram-se critérios de seleção para refinar a busca, sendo o 

de inclusão: artigos completos disponíveis gratuitamente nos idiomas português, 

inglês ou espanhol que abordassem a temática relevante ao alcance do objetivo da 

revisão, nas bases de dados selecionadas, nos últimos cinco anos (2009-2013). E 

os critérios de exclusão aplicados foram: artigos em formato de editoriais e cartas ao 

editor.  

O recorte temporal de cinco anos foi utilizado como estratégia recomendada 

pela NANDA Internacional, uma vez que os conceitos são remodelados e um dos 

efeitos dessa modulação é o tempo (HERDMAN, 2012). 

Em seguida, cada artigo foi submetido a uma leitura do título e do resumo para 

ratificar a presença de elementos que dessem suporte à análise de conceito 

estabelecida. Caso a dúvida permanecesse, era realizada a leitura completa do 

artigo. Assim, obteve-se a amostra final de 32 artigos, sendo 19 na Scopus, cinco na 

CINAHL, três na PubMed, quatro na Cochrane e um na LILACS. Esse processo de 

seleção foi representado na Figura 1. 
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Figura 1 – Processo de seleção dos estudos a partir da amostra inicial até a final em 
relação a cada base indexada verificada. Natal, 2015 
 

 

 Para a categorização dos 32 artigos selecionados, foi utilizado um 

instrumento desenvolvido por Pompeo (2007) (ANEXO A), o qual aborda os 

seguintes itens: identificação do estudo, introdução e objetivos, características 

metodológicas, resultados (descrição e análise crítica dos resultados, fatores 

relacionados encontrados) e conclusões (descrição, análise crítica e nível de 

evidência). A caracterização dos estudos será apresentada na secção dos 

resultados. 

SCOPUS 

 

• Amostra inicial: 7840 

• Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão: 3651 

• Amostra final: 19 

 

CINAHL 

 

• Amostra inicial: 733 

• Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão: 290 

• Amostra final: 5 

 

MEDLINE/PUBMED 

 

• Amostra inicial: 583 

• Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão: 200 

• Amostra final: 3 

 

COCHRANE 

 

• Amostra inicial: 79 

• Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão: 73 

• Amostra final: 4 

 

LILACS 

 

• Amostra inicial: 15 

• Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão: 6 

• Amostra final: 1 
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A avaliação dos estudos incluídos na revisão da literatura e a interpretação dos 

resultados foram feitas através de uma leitura minuciosa e na identificação dos 

trechos que correspondiam aos atributos definidores e aos antecedentes e 

consequentes de proteção em pacientes submetidos à hemodiálise.  

Além da amostra final dos artigos selecionados, foram inclusos nesta etapa 

livros-textos e outras publicações (artigos, manuais, normas e rotinas), uma vez que 

houve a necessidade para a complementação da definição do DE e das definições 

conceituais e operacionais dos indicadores clínicos em pacientes submetidos à 

hemodiálise. 

Por fim, para a síntese do conhecimento evidenciado, os resultados foram 

apresentados por meio da caracterização dos artigos selecionados e dos 

agrupamentos das seguintes etapas da análise de conceito: Identificação dos 

possíveis usos do conceito; Determinação dos atributos definidores e de suas 

referências empíricas; Identificação de um caso modelo e do caso adicional; e 

Identificação dos antecedentes e consequentes do conceito. 

Destaca-se que foi realizada a aplicação de termos opostos para os atributos, 

os antecedentes e os consequentes evidenciados na análise de conceito de 

proteção para identificar os componentes do diagnóstico de enfermagem Proteção 

ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise. Uma vez que, para a NANDA 

Internacional, o foco do diagnóstico de Proteção ineficaz é a palavra “proteção” e 

“ineficaz” faz parte do eixo de julgamento, o qual limita ou especifica o sentido do 

foco do diagnóstico. E, para a definição de “ineficaz”, tem-se que é aquilo que não 

produz efeito pretendido ou desejado (HERDMAN, 2012). 

 

4.3 SEGUNDA ETAPA: ANÁLISE DO CONTEÚDO POR JUÍZES 

 

Na segunda etapa, foi avaliada por juízes a adequação dos elementos do 

diagnóstico, a saber: localização, definição, fatores relacionados, características 

definidoras e definições conceituais e empíricas dos indicadores clínicos. 

Para tanto, foi estimada a proporção de especialistas para esta fase. Assim, 

adotou-se a fórmula: n = Z∞
2 * P * (1 - P) / e2, onde: “Z∞” refere-se ao nível de 

confiança adotado; “P” representa a porcentagem esperada de juízes que indicam a 

adequação de cada item; e "e" representa a diferença aceitável proporcional em 

relação ao que seria de esperar (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). 
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 Para esta pesquisa foram adotados os parâmetros sugeridos por Lopes, Silva 

e Araújo (2012), a saber: o nível de confiança de 95%, assumindo um valor tabelado 

de 1,96; percentual esperado de juízes que indiquem a adequação de um item de 

85%; e a diferença aceitável proporcional em relação ao que seria de esperar de 

15%. Totalizando 22 juízes. 

Os juízes foram captados no mês de abril de 2014 por meio do recurso de 

busca simples de Currículo Lattes da Plataforma Lattes do portal do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Para tanto, as 

palavras-chave inseridas na busca por assunto foram: diagnósticos de enfermagem 

e nefrologia. E os campos preenchidos foram: doutores e demais pesquisadores e 

nacionalidade brasileira. Recrutando um total de 264 currículos.  

Assim, para a seleção dos juízes dentre os 264 currículos, adotou-se como 

critérios: ser enfermeiro com experiência clínica em hemodiálise e ter produção 

científica sobre diagnósticos da NANDA Internacional. Resultando em 41 juízes.  

Em seguida, após a seleção dos 41 juízes, foi enviada uma carta-convite 

(APÊNDICE B) via correio eletrônico, contendo a identificação da pesquisadora e 

esclarecendo os objetivos da pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE C). Assim, após a confirmação do aceite em participar da 

pesquisa e a assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi enviado 

o instrumento para análise. 

Dos 41 convites enviados para participação nesta pesquisa, obteve-se o 

retorno de 26 respostas, sendo quatro de negação e 22 de aceite. Assim, para o 

seguimento desta etapa, foram encaminhados para os 22 juízes o instrumento e as 

instruções de preenchimento deste via e-mail.  

O instrumento (APÊNDICE H) constou de duas partes. A primeira contendo 

perguntas para caracterizar os juízes em relação à sua experiência clínica e com 

diagnósticos de enfermagem. E a segunda parte com os itens elaborados na análise 

de conceito: enunciado e definição do diagnóstico, domínio do diagnóstico, 

definições conceituais e empíricas das características definidoras e dos fatores 

relacionados. Para cada definição conceitual e empírica das características 

definidoras e dos fatores relacionados foi aplicada uma escala do tipo Likert com 

cinco níveis, variando de completamente inadequado até completamente apropriado.  

Com intuito de refinar a adequação de cada item, Lopes, Silva e Araújo (2012) 

orientam que a escala deverá ser recodificada dicotomicamente, e, assim sendo, 
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onde os itens foram classificados com 1, 2, ou 3 foram considerados inadequados, e 

os itens de classificação de 4 ou 5 foram considerados adequados.  

E, por fim, empregou-se o teste estatístico binomial para confirmar que a 

proporção de juízes que classificaram cada item como adequado não foi inferior a 

85%. Para esta análise, o nível de significância adotado foi de 5%, assim valores de 

p inferiores a 0,05 indicam que a proporção de juízes que consideravam o item 

adequado era estatisticamente inferior a 85%. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto foi inserido na Plataforma Brasil, respeitando os aspectos contidos na 

Resolução nº 466/2012 sobre pesquisa com seres humanos, do Conselho Nacional 

de Saúde/Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). E, em seguida, foi obtido o Parecer 

para liberação do desenvolvimento da pesquisa sob o número 387.837 e do 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 

18486413.0.0000.5537(ANEXO B). 

O consentimento prévio e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido foram solicitados e realizados pelos enfermeiros juízes. Estes foram 

esclarecidos quanto aos riscos da pesquisa, bem como da sua participação 

voluntária. Salienta-se que esta pesquisa constituiu-se de risco mínimo, pois não se 

tratou de uma pesquisa experimental, sendo assegurados a privacidade e o sigilo de 

qualquer informação, bem como foi assegurado o direito do participante de rejeitar 

ou retirar-se da pesquisa a qualquer momento que julgasse necessário. 

 

4.5 FINANCIAMENTO 

  

 Para a execução da pesquisa, obteve-se um financiamento da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela bolsa de estudos 

fornecida através do Programa de Demanda Social (DS). Além do apoio do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) através do 

processo 477559/2013-1.  
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5 RESULTADOS 

 

 Os resultados foram elucidados de acordo com as etapas do estudo. 

Primeiramente se apresentada a análise do conceito, e posteriormente a análise do 

conteúdo por juízes. 

 Na primeira etapa, inicialmente, apresentam-se a caracterização dos artigos 

da amostra final da revisão da literatura e o agrupamento das etapas propostas por 

Walker e Avant (2011), a saber: Identificação dos possíveis usos do conceito; 

Determinação dos atributos definidores e de suas referências empíricas; 

Identificação de um caso modelo e do caso adicional; e Identificação dos 

antecedentes e consequentes do conceito. E, por fim, se relata uma proposta dos 

componentes do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes 

submetidos à hemodiálise para o instrumento de validação de conteúdo por juízes. 

 A segunda etapa, análise do conteúdo por juízes, se organiza nos seguintes 

tópicos: caracterização dos juízes, avaliação da definição, do domínio e da classe, 

adequação dos fatores relacionados e das características definidoras e proposta dos 

componentes para o diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes 

submetidos à hemodiálise. 

 

5.1 PRIMEIRA ETAPA: ANÁLISE DO CONCEITO 

  

 Os dados selecionados foram compilados em tabelas e quadros para a 

categorização dos estudos, as etapas da análise do conceito e a proposta dos 

componentes do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes 

submetidos à hemodiálise para o instrumento de análise de conteúdo por juízes. 

 

5.1.1 Caracterização dos artigos 

  

 Os 32 artigos (APÊNDICE D) que compuseram a amostra final da revisão 

integrativa da literatura foram categorizados e apresentados na Tabela 1 em relação 

às seguintes variáveis: área temática da revista, continente de desenvolvimento da 

pesquisa e ano de publicação. 
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Tabela 1 - Distribuição dos 32 artigos (amostra final) da revisão da literatura sobre 
proteção em pacientes em hemodiálise conforme área temática da revista, 
continente de desenvolvimento da pesquisa e ano de publicação. Natal, 2015 

Variável n                                  % 

Área temática    
Medicina 27 84,40 
Enfermagem 4 12,50 
Nutrição 1 3,10 

Continente   
América do Norte 12 37,50 
Europa 8 25,00 
Ásia 7 21,90 
Oceania 2 6,25 
América do Sul 2 6,25 
África 1 3,10 

Ano    
2009 8 25,00 
2010 8 25,00 
2011 6 18,80 
2012 5 15,60 
2013 5 15,60 

 

 A área temática prevalente foi medicina (84,4%) seguida por enfermagem 

(12,5%). Os locais de desenvolvimento das pesquisas, de acordo com o continente, 

foram: América do Norte (37,5%), Europa (25%), Ásia (21,9%), Oceania (6,25%), 

América do Sul (6,25%) e África (3,10%). Destaca-se que os dois estudos da 

América do Sul foram realizados no Brasil.  

 Quanto ao ano de publicação, 25% dos artigos foram publicados nos anos de 

2009 e 2010, respectivamente. Já, nos anos subsequentes, houve uma queda na 

publicação, sendo 18,8% dos artigos publicados no ano de 2011, e 15,6% nos ano 

de 2012 e 2013, respectivamente. 
 

Tabela 2 - Distribuição dos 32 artigos (amostra final) da revisão da literatura sobre 
proteção em pacientes em hemodiálise segundo o delineamento e a força de 
evidência. Natal, 2015 

Tipo de estudo 
Nível de  

Evidência 
n 

 
% 

Estudo descritivo ou qualitativo VI 12 37,5 
Ensaio clínico randomizado bem delineado II 6 18,8 
Revisão sistemática/Metanálise I 5 15,6 
Ensaio clínico controlado bem delineado sem 
randomização 

III 
4 12,5 

Estudos de coorte ou caso-controle bem delineados IV 3 9,4 
Revisão de estudos descritivos ou qualitativos V 2 6,2 
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 Em relação ao delineamento dos artigos, de acordo com Melnyk, Fineout-

Overholt (2011), houve predomínio dos descritivos ou qualitativos – nível VI (37,5%), 

seguidos por ensaios clínicos randomizados bem delineados – nível II (18,8%), 

revisões sistemáticas/metanálises – nível I (15,6%), ensaios clínicos controlados 

bem delineados sem randomização – nível III (12,5%), estudos de coorte ou casos-

controle bem delineados – nível IV (9,4%) e revisões de estudos descritivos ou 

qualitativos – nível V (6,2%). Assim, verificou uma equivalência na distribuição dos 

estudos com evidências fortes (I, II e III) e menos fortes (IV, V e VI).   

 

5.1.2 Identificação dos possíveis usos do conceito  

 

 Diante da revisão integrativa da literatura, foi possível identificar diferentes 

formas para as interpretações do termo “proteção” nos pacientes submetidos à 

hemodiálise nos artigos selecionados (APÊNDICE E).  

 Dos artigos analisados, 46,9% apresentaram o conceito proteção como uma 

resposta imune do organismo após vacina; 46,9%, como uma resposta do 

organismo positiva após adoções de cuidados clínicos, nutricionais e do tratamento 

hemodialítico; e 6,2%, como uma barreira do organismo para proteger-se de 

ameaças como doenças ou lesões. Em relação aos diagnósticos de enfermagem em 

pacientes submetidos à hemodiálise, percebeu-se que apenas um estudo abordou 

tal temática, evidenciando a necessidade da realização de pesquisas nessa área. 

 

5.1.3 Determinação dos atributos definidores e de suas referências empíricas 

   

 Foram identificados os termos mais frequentes associados com o conceito e 

em seguida agrupados e identificados os atributos, permitindo uma visão mais ampla 

do conceito de proteção. 

 Assim, os atributos encontrados na revisão integrativa da literatura foram: 

resposta imune do organismo, resposta do organismo e barreira do organismo. 

Esses atributos formaram um grupo denominado resposta eficaz da imunidade. 

Outros atributos também foram verificados e inseridos no grupo intitulado de defesa 

do organismo contra a presença de invasores. Sendo invasores um conjunto de 

micro-organismos, tais como: vírus, bactérias, e as ameaças internas e externas, as 

doenças e as lesões. 
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 Para clarificar os atributos definidores de um conceito, é aconselhável definir 

suas referências empíricas, as quais definem como mensurar o atributo, verificando 

a sua presença ou ausência (WALKER; AVANT, 2011). 

 Assim sendo, para mensurar a resposta eficaz da imunidade definiu-se que o 

examinador deverá observar no exame laboratorial do indivíduo a ausência de 

leucocitose e/ou leucopenia e/ou o número de anticorpos insuficientes para atingir a 

imunidade específica após uma determinada vacina (PORTH; MATFIN, 2010).   

 E em relação à defesa do organismo contra a presença de invasores, o 

examinador não deverá observar no exame laboratorial do indivíduo a titulação 

positiva para micro-organismos (príons, vírus, bactérias, fungos e parasitas) que 

provocam doenças infecciosas (PORTH; MATFIN, 2010).   

 

5.1.4 Identificação de um caso modelo e do caso adicional 

  

 Com o intuito de exemplificar a proteção de pacientes submetidos à 

hemodiálise, criaram-se um caso clínico do tipo fictício contendo os atributos 

definidores e um caso adicional do tipo contrário para se opor ao conceito. 

 Caso modelo: M. M. F. Q., 50 anos, diagnosticada no último estágio da 

doença renal crônica e submetida à hemodiálise convencional há 2 anos. Apresenta 

imunidade específica após esquema de vacina para Hepatite do tipo B. Relata que 

está bem e sem queixas. Após confirmação de Tuberculose numa paciente que 

dialisava no seu mesmo turno e sala, foi submetida a exames. Nos exames 

laboratoriais não foram identificadas alteração na série branca e presença da 

bactéria Mycobacterium tuberculosis, no exame do escarro. 

 Dentre as opções dos casos adicionais que Walker e Avant (2011) propõem, 

foi escolhido o caso contrário. Este que tem como finalidade se opor ao conceito 

estudo.  

 Caso contrário: S. C. Q. F., 66 anos, diagnosticado no último estágio da 

doença renal crônica e submetido à hemodiálise convencional há 5 anos. Não 

apresenta número de anticorpos suficientes para atingir a imunidade específica após 

esquema de vacina para Hepatite do tipo B. Relata tosse seca, fraqueza, mal-estar e 

perda do apetite. Em seu exame de sangue é identificada na série branca a 

presença de leucopenia, e no exame de escarro, a titulação positiva para a bactéria 

Mycobacterium tuberculosis. 
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5.1.5 Identificação dos antecedentes e consequentes 

 

 Os antecedentes da proteção nos pacientes submetidos à hemodiálise 

verificados nos artigos (APÊNDICE F) foram agrupados e identificados, perfazendo 

um total de nove, a saber: vacinas de rotina, sistema imunológico preservado, 

ausência de comorbidades, perfis sanguíneos normais, adesão à dieta, 

monitorização adequada da hemodiálise, adesão aos cuidados relacionados aos 

acessos vasculares (cateter e fístula arteriovenosa), adesão à terapia 

medicamentosa e adesão às medidas de controle de infecção.  

 E os consequentes explanados nos artigos da revisão da literatura do termo 

“proteção” nos pacientes submetidos à hemodiálise (APÊNDICE G) foram 

agrupados e identificados, totalizando 15, a saber: imunidade preservada, ausência 

de alteração da coagulação, ausência de invasores na corrente sanguínea, redução 

dos distúrbios nutricionais, diminuição do número de hospitalizações, qualidade de 

vida satisfatória em relação à saúde, peso seco controlado, ausência de infecção do 

acesso vascular, acesso vascular adequado (cateteres e fístula arteriovenosa), 

pressão arterial sistêmica dentro dos parâmetros de normalidade, diminuição de 

câimbras, tamanho do ventrículo esquerdo do coração dentro dos parâmetros de 

normalidade, ausência de febre, ausência de dispneia e ausência de fadiga.  

  

5.1.6 Proposta dos componentes do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz 

em pacientes submetidos à hemodiálise para o instrumento de análise de conteúdo 

por juízes 

 

Conforme comentado anteriormente, perante a análise do conceito, os atributos 

identificados foram: reposta eficaz da imunidade e defesa do organismo contra a 

presença de invasores. Configurando-se na definição de proteção em pacientes 

submetidos à hemodiálise como a capacidade da imunidade de defender o 

organismo contra o ataque de invasores. 

 Assim, para definir a proteção ineficaz em pacientes submetidos à 

hemodiálise, houve a substituição da palavra “capacidade” pelo termo “resposta 

diminuída”, resultando em: resposta diminuída da imunidade ao defender o 

organismo contra o ataque de invasores. Sendo os atributos definidores: resposta 

diminuída da imunidade e ataque de invasores. 
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Em relação aos antecedentes evidenciados na análise do conceito, foram 

introduzidos termos de oposição para contemplar os incidentes que precederam a 

ocorrência do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz nos pacientes 

submetidos à hemodiálise.  

 Assim, os nove antecedentes foram nomeados de: ausência de vacinas de 

rotina, distúrbios imunológicos, presença de comorbidades, perfis sanguíneos 

anormais, não adesão à dieta, monitorização inadequada da hemodiálise, não 

adesão aos cuidados relacionados aos acessos vasculares (cateter e fístula 

arteriovenosa), não adesão à terapia medicamentosa e não adesão às medidas de 

controle de infecção. 

 A seguir, foi realizada a equivalência entre os antecedentes, com termos 

opostos aos encontrados na análise de conceito de proteção, e os fatores 

relacionados do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz presentes na versão 

da NANDA Internacional 2012-2014 (Quadro 1). 

 
Quadro 1 – Relação da equivalência dos antecedentes, com termos opostos 
encontrados na análise do conceito de proteção, e dos fatores relacionados do 
diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz presentes na versão da NANDA 
Internacional 2012-2014. Natal, 2015 

Antecedentes provenientes da revisão 
integrativa da literatura 

Fatores relacionados da NANDA 
Internacional 2012-2014 

Ausência de vacinas de rotina Não há correspondente 

Distúrbios imunológicos Distúrbios imunológicos 

Presença de comorbidades Câncer 

Perfis sanguíneos anormais Perfis sanguíneos anormais 

Não adesão à dieta Nutrição inadequada 

Monitorização inadequada da hemodiálise 
Tratamentos relacionados a efeitos 

colaterais 

Não adesão aos cuidados relacionados 
aos acessos vasculares (cateter e fístula 

arteriovenosa) 
Não há correspondente 

Não adesão à terapia medicamentosa Terapia com medicamentos 

Não adesão às medidas de controle de 
infecção 

Não há correspondente 

Não identificado na revisão integrativa Abuso de drogas 

Não identificado na revisão integrativa Extremo de idade 

 

 Adiante, foi elaborado um quadro (Quadro 2) com a listagem dos fatores 

relacionados presentes na Taxonomia II da NANDA Internacional (2012-2014) e dos 

termos opostos aos que foram encontrados na análise de conceito de proteção, com 

suas definições conceituais e referências empíricas, as quais foram construídas 
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baseadas na literatura consultada (livros-texto, diretrizes e artigos científicos) e na 

experiência da pesquisadora e de sua orientadora. 

 

Quadro 2 – Descrição dos antecedentes com termos opostos a “proteção” 
encontrados na análise do conceito, dos fatores relacionados presentes na NANDA 
Internacional (2012-2014) e de suas definições conceituais e referências empíricas. 
Natal, 2015 

Antecedentes/Fatores relacionados 

Ausência das vacinas de rotina 

Proveniente                                                                      NANDA (   ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
Vacinas de rotina são as vacinas recomendadas de acordo com a idade. As vacinas 
de rotina fazem parte do calendário nacional básico de vacinação.  
Assim, a ausência das vacinas de rotina é a não realização dos esquemas de 
vacinação do calendário nacional referente à idade do indivíduo e do 
calendário de vacinação de pacientes especiais, como o recomendado para 
indivíduos com doença renal crônica, disponibilizadas pelo Sistema Único de 
Saúde. 
Referência empírica:  
O examinador deverá checar se há falta de vacinas dos esquemas do calendário 
nacional referente à idade e do calendário de vacinação de pacientes especiais 
(indivíduos com doença renal crônica) que são disponibilizados pelo Sistema Único 
de Saúde. 
Vacinas para adultos: Vacina contra Difteria e Tétano (dT); Vacina contra Febre 
Amarela para áreas endêmicas; Vacina contra Sarampo, Caxumba e Rubéola 
(SCR); Vacina contra Influenza ou Gripe; e Vacina contra Pneumonia causada pelo 
pneumococo. Vacinas especialmente recomendadas para indivíduos com Doença 
Renal Crônica: Vacinas contra Hepatite A, B e A e B; Vacina contra a Influenza; 
Vacina contra a Pneumocócica conjugada; Vacina contra a Pneumocócica 23V, 
Vacina contra a Varicela; Vacina contra a Haemophilus influenzae b. 
 
Referências: 
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 1498, de 19 de julho de 2013. 
Sociedade Brasileira de Imunizações. Guia de Vacinação SBIm – Pacientes 
Especiais 2013/14. 2013;1-19. 

Não adesão aos cuidados relacionados aos acessos vasculares (cateter e 
fístula arteriovenosa) 

Proveniente                                                                      NANDA (   ) Estudos (  X ) 

Definição conceitual:  
Adesão é a utilização dos procedimentos em pelo menos 80% do seu total. Os 
procedimentos de cuidados relacionados aos acessos vasculares dependem do tipo 
de acesso. Os cuidados que os pacientes devem ter em relação aos cateteres são: 
evitar dormir sobre o cateter; evitar manipulação do cateter, mantendo-o fixo com 
uma fita adesiva; proteger o cateter com impermeável durante o banho; manter o 
curativo limpo e seco, e procurar a equipe de nefrologia em caso de anormalidade; 
procurar o serviço de nefrologia se ocorrerem dor, sangramento, visualização de 
secreção purulenta sob o curativo na inserção do cateter, ou febre. E os cuidados 
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relativos à fístula arteriovenosa devem ser: preservar o braço não dominante, 
evitando coletas de sangue e verificação de pressão arterial; realizar exercícios de 
compressão manual – abrir e fechar a mão contra objeto; evitar o uso de roupas 
apertadas, de relógios e pulseiras apertados, assim como deitar sobre ou carregar 
peso com o braço da fístula; verificar diariamente o funcionamento da fístula, por 
meio da palpação do frêmito; procurar o serviço de nefrologia no caso de observar 
qualquer anormalidade na fístula; proteger a fístula de traumatismos; lavar o braço 
da fístula com água e sabão neutro ou antisséptico antes da punção; retirar os 
curativos dos locais da punção após 4 a 6 horas do término da hemodiálise; em 
caso de sangramento realizar curativo compressivo não circular, somente no local 
do sangramento; aplicar compressas frias frequentes durante as 24 horas que 
sucedem a hemodiálise, quando ocorrer a formação de hematoma; e aplicar 
compressas mornas frequentes após as 24 horas que sucedem a hemodiálise, 
quando ocorrer a formação de hematoma, para auxiliar na sua absorção. 
Assim, a não adesão aos cuidados relacionados aos acessos vasculares 
(cateter e fístula arteriovenosa) é a não realização de pelo menos 80% dos 
cuidados gerais e os preconizados no serviço, relacionados ao acesso 
vascular do indivíduo.                                                                                                  
Referência empírica: 
O examinador deverá questionar sobre a execução dos cuidados gerais e os 
preconizados no serviço, relacionados ao acesso vascular do indivíduo. E, em 
seguida, analisar se o indivíduo não realiza pelo menos 80% desses cuidados. 
 
Referências: 
Bakke CK. Clinical and cost effectiveness of guidelines to prevent intravascular 
catheter-related infections in patients on hemodialysis. Nephrol Nurs J. 
2010;37(6):601-16. 
Barros E, Manfro RC, Thomé F, Gonçalves LF. Nefrologia: rotinas, diagnóstico e 
tratamento. 3 ed. Porto Alegre: Artmed; 2007. 
Leite SN, Vasconcellos MPC. Adesão à terapêutica medicamentosa: elementos 
para a discussão de conceitos e pressupostos adotados na literatura. Ciênc saúde 
colet. 2003;8(3):775-82. 

Não adesão às medidas de controle de infecção  

Proveniente                                                                      NANDA (   ) Estudos (  X ) 

Definição conceitual:  
Adesão é a utilização dos procedimentos em pelo menos 80% do seu total. As 
medidas de controle de infecção consistem na estratégia primária de prevenção da 
transmissão de infecções relacionadas à assistência à saúde entre pacientes e 
profissionais, e estas devem ser utilizadas nos cuidados prestados aos pacientes, 
tais como: higiene das mãos antes e após o contato; utilização de luvas, máscaras, 
óculos de proteção e aventais quando houver risco de contato com material 
biológico; não uso de medicamentos com dosagens múltiplas; cuidados com 
materiais perfurocortantes; limpeza ambiental; processamento adequado de 
materiais; controle nas sorologias paras as hepatites; vacinação de pacientes e 
profissionais de saúde; e isolamento de pacientes com sorologia positiva para 
hepatites B e C. 
Assim, a avaliação sobre a não adesão às medidas de controle de infecção é a 
não realização de pelo menos 80% das medidas gerais e preconizadas no 
serviço para o controle de infecção pelos profissionais de saúde. 
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Referência empírica: 
O examinador deverá questionar o indivíduo sobre a execução das medidas gerais 
e preconizadas no serviço para o controle de infecção pelo profissional de saúde 
responsável por ele, naquela sessão de hemodiálise. E, em seguida, analisar se o 
profissional não realizou pelo menos 80% desses cuidados. 
 
Referências: 
Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L. Healthcare Infection Control 
Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing 
Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. CDC; 2007.  
Ibrahim S. Quality of care assessment and adherence to the international guidelines 
considering dialysis, water treatment, and protection against transmission of 
infections in university hospital-based dialysis units in Cairo, Egypt. Hemodial 
Int.2010;14:61–7.                                                                                            
Leite SN, Vasconcellos MPC. Adesão à terapêutica medicamentosa: elementos 
para a discussão de conceitos e pressupostos adotados na literatura. Ciênc saúde 
colet. 2003;8(3):775-82. 

Não adesão à dieta 

Proveniente                                                                      NANDA (   ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
Adesão é a utilização dos procedimentos em pelo menos 80% do seu total. Dieta é 
o tipo de alimentação específica recomendada a um indivíduo para atender às 
necessidades terapêuticas. A dieta recomendada para indivíduos com a doença 
renal crônica enfatiza a redução de sal, proteínas, alimentos ricos em fósforo e da 
ingestão de líquidos.  
Assim, a não adesão à dieta é a não realização de pelo menos 80% das 
recomendações da dieta prescrita para o indivíduo. 
Referência empírica: 
O examinador deverá questionar o indivíduo sobre a realização das recomendações 
da dieta prescrita (exemplo: redução de sal, proteínas, alimentos ricos em fósforo e 
da ingestão de líquidos). E, em seguida, analisa se o indivíduo não faz pelo menos 
80% do que é recomendado. 
 
Referências: 
Brasil. Ministério da Saúde. Glossário temático: alimentação e nutrição. 1 ed. 
Brasília: Editora do Ministério da Saúde; 2008.  
National Kidney Foundation: KDOQI. Nutrition and Chronic Kidney Disease (Stages 
1–4): Are You Getting What You Need? 2010;1-32. 
Leite SN, Vasconcellos MPC. Adesão à terapêutica medicamentosa: elementos 
para a discussão de conceitos e pressupostos adotados na literatura. Ciênc saúde 
colet. 2003;8(3):775-82. 

Não adesão à terapia medicamentosa  

Proveniente                                                                    NANDA (   ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
É a não utilização dos medicamentos prescritos em pelo menos 80% do seu total, e 
a não observação de horários, doses, tempo de tratamento. Representa a etapa 
final do que se sugere como uso racional de medicamentos. 
Assim, a não adesão à terapia medicamentosa é a não utilização dos 
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medicamentos prescritos em pelo menos 80% do seu total, e a não 
observação de horários, doses, tempo de tratamento. 
Referência empírica: 
O examinador deverá questionar o indivíduo sobre a realização das medicações 
prescritas (exemplos: vitaminas, eritropoietina, quelante do fósforo e anti-
hipertensivos). E em seguida, analisa se o indivíduo não faz pelo menos 80% do 
que é prescrito. 
 
Referências: 
Leite SN, Vasconcellos MPC. Adesão à terapêutica medicamentosa: elementos 
para a discussão de conceitos e pressupostos adotados na literatura. Ciênc saúde 
colet. 2003;8(3):775-82. 

Monitorização inadequada da hemodiálise 

Proveniente                                                                      NANDA (   ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
Monitorar a hemodiálise significa assegurar que a prescrição dialítica será seguida 
corretamente e ininterruptamente, incluindo os procedimentos de: anticoagulação 
(caso não seja contraindicado) e verificação dos sinais vitais e parâmetros do 
sistema de diálise (no mínimo de hora em hora). 
Assim, monitorização inadequada da hemodiálise é o descumprimento pelo 
profissional de saúde em relação à prescrição dialítica para os procedimentos 
de anticoagulação, verificação dos sinais vitais e parâmetros do sistema da 
máquina de diálise. 
Referência empírica: 
O examinador deverá questionar o indivíduo sobre o descumprimento da prescrição 
dialítica para os procedimentos de anticoagulação, verificação dos sinais vitais e 
parâmetros do sistema da máquina de diálise executadas pelo profissional de 
saúde responsável por ele, naquela sessão de hemodiálise. 
 
Referência:  
Barros E, Manfro RC, Thomé F, Gonçalves LF. Nefrologia: rotinas, diagnóstico e 
tratamento. 3a ed. Porto Alegre: Artmed; 2007. 

Presença de comorbidades 

Proveniente                                                                       NANDA (   ) Estudos ( X ) 

Definição conceitual:  
O termo “comorbidade” é formado pelo prefixo “co” (originado do prefixo latino cum), 
que significa contiguidade, correlação, companhia, e pela palavra “morbidade”, 
originada de morbus, que designa estado patológico ou doença.  
Assim, presença de comorbidades é a coexistência de transtornos ou 
doenças. 
Referência empírica: 
O examinador deverá questionar o indivíduo sobre a presença de outras doenças 
(exemplos: Hipertensão, Diabetes e Câncer). 
 
Referência:  
Petribú K. Comorbidade no transtorno obsessivo-compulsivo. Rev Bras Psiquiatr. 
2001;23 (Suppl 2): 17-20. 

Abuso de drogas 
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Proveniente                                                                       NANDA ( X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
Um padrão mal adaptativo de uso de uma substância levando a prejuízo ou 
sofrimento clinicamente significativo, manifestado por um ou mais dos seguintes 
aspectos, ocorrendo dentro de um período de 12 meses: (1) Uso recorrente da 
substância acarretando fracasso em cumprir obrigações importantes no trabalho, na 
escola ou em casa. (2) Uso recorrente da substância em situações na quais isto 
representa perigo para a integridade física. (3) Problemas legais recorrentes 
relacionados à substância. (4) Uso continuado da substância, apesar de problemas 
sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados 
pelos efeitos desta.  
Assim, o abuso de drogas é um padrão mal adaptativo de uso de uma 
substância levando a prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo. 
 
Referência empírica: 
O examinador deverá questionar o indivíduo sobre o uso de drogas que o levam a 
prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo. 
 
Referência: 
American Psychiatric Association. DSM-IV-TR: Manual diagnóstico e estatístico de 
transtornos mentais. 4 ed. Porto Alegre: Artmed; 2002. 

Câncer 

Proveniente                                                                      NANDA ( X  ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
Câncer é o nome geral dado a um conjunto de mais de 100 doenças, que têm em 
comum o crescimento desordenado de células, que tendem a invadir tecidos e 
órgãos vizinhos. Pode surgir em qualquer parte do corpo. Alguns órgãos são mais 
afetados do que outros; e cada órgão, por sua vez, pode ser acometido por tipos 
diferenciados de tumor, mais ou menos agressivos. 
Assim, o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças, que têm em comum o 
crescimento desordenado de células, que tendem a invadir tecidos e órgãos 
vizinhos. 
Referência empírica: 
O examinador questiona o indivíduo sobre a presença de Câncer no momento da 
entrevista. 
 
Referência: 
Instituto Nacional De Câncer José Alencar Gomes Da Silva (INCA).  ABC do câncer: 
abordagens básicas para o controle do câncer. 2 ed. Rio de Janeiro, RJ: Inca; 2012.  

Distúrbios imunológicos 

Proveniente                                                                    NANDA ( X ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
O conjunto de células, tecidos e moléculas que medeiam a resistência às infecções 
é chamado de sistema imunológico.  
Assim, distúrbios imunológicos são a resposta defeituosa do sistema 
imunológico para infecções sérias, as quais põem em risco a vida do 
indivíduo. 
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Referência empírica: 
O examinador verifica que, mesmo após a vacina específica, ainda se observa no 
exame laboratorial do indivíduo um número de anticorpos insuficiente para atingir a 
imunidade específica. (exemplo: não imunidade para o vírus da Hepatite B após o 
esquema da vacina). 
 
Referência: 
Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Imunologia celular e molecular. 7 ed. Rio de 
Janeiro, RJ: Elsevier; 2011. 

Extremos de idade 

Proveniente                                                                      NANDA (X) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
Idade é o tempo transcorrido desde o nascimento, em anos. Os extremos da idade 
são: menores de 2 anos e maiores de 65 anos de idade. 
Assim, os extremos de idade são pessoas menores de 2 anos e maiores de 65 
anos de idade. 
Referência empírica: O examinador indaga sobre a idade do indivíduo e, em 
seguida, se a resposta for “maior que 65 anos”, ele o enquadra como extremo de 
idade. 
 
Referência:  
Sociedade Brasileira de Imunizações. Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia. Guia de Vacinação Geriatra 2013/14.Rio de Janeiro. 2013. 

Nutrição inadequada 

Proveniente                                                                      NANDA (  X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
Nutrição inadequada é a alimentação rica em gorduras, com alimentos altamente 
refinados e processados, além de ser pobre em frutas, legumes e verduras. 
Assim, a nutrição inadequada é a alimentação rica em gorduras, com 
alimentos altamente refinados e processados e/ou alimentação pobre em 
frutas, legumes e verduras. 
Referência empírica: 
O examinador questiona o indivíduo sobre o consumo de alimentos ricos em 
gorduras, alimentos altamente refinados e processados, e sobre a pouca ingestão 
de frutas, legumes e verduras. 
 
Referência:  
Informe Técnico Institucional. Instituição do Comitê Estadual para a Promoção da 
Alimentação Saudável e Prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis no 
Estado de São Paulo. Rev Saúde Pública. 2008;42(2):380-2 

Perfis sanguíneos anormais (p. ex. leucopenia, trobocitopennia, anemia, 
coagulação) 

Proveniente                                                                    NANDA (  X ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
O plasma sanguíneo corresponde a uma solução aquosa contendo proteínas 
(soroalbumina, fibrinogênio, imunoglobulinas), sais minerais, glicose, aminoácidos, 
vitaminas e hormônios.                                                                                   
Assim, os perfis sanguíneos anormais são as alterações nos valores dos 
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parâmetros de normalidade dos componentes do plasma sanguíneo. 
Referência empírica: 
O examinador verifica no hemograma completo do indivíduo a presença de 
alterações em relação aos parâmetros de normalidade. 
 
Referência:  
Guyton AC; Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. 12 ed. Editora Elsevier; 2011. 

Terapia com medicamentos (p.ex.. antineoplásicos, corticosteroides, 
imunossupressores, anticoagulantes, trombolíticos) 

Proveniente                                                                      NANDA ( X  ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
Medicamentos são produtos especiais elaborados com a finalidade de diagnosticar, 
prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.  
Assim, a terapia com medicamentos é a utilização de medicamentos pelo 
indivíduo. 
Referência empírica: 
O examinador questiona se o paciente faz uso de medicamentos e, sendo a 
resposta sim, pede para serem citados. 
 
Referência: 
Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O que devemos saber 
sobre os medicamentos. Brasília. 2010. 

Tratamentos relacionados a efeitos colaterais (p. ex. cirurgia, radioterapia) 

Proveniente                                                                      NANDA (  X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
Efeito colateral refere-se a um efeito adverso que surge através de alguma reação 
farmacológica distinta daquela que produz o efeito terapêutico.  
Assim, os tratamentos relacionados a efeitos colaterais são eventos 
ocasionados por algum tratamento.  
Referência empírica: 
O examinador indaga o indivíduo sobre a ocorrência de alguma complicação, 
incidente, iatrogenia e/ou erro médico durante seu tratamento hemodialítico. 
 
Referência:  
Grahame-smith DG, Aronson JK. Tratado de farmacologia clínica e farmacoterapia. 
3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004. 

 

 E, em relação aos consequentes evidenciados na análise do conceito, 

também foram introduzidos termos de oposição para contemplar os eventos que 

resultaram na ocorrência do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz nos 

pacientes submetidos à hemodiálise.  

 Dessa maneira, os consequentes foram intitulados de: deficiência da 

imunidade, alteração da coagulação, presença de invasores na corrente sanguínea, 

distúrbios nutricionais, aumento do número de hospitalizações, baixa qualidade de 

vida relacionada à saúde, peso seco descontrolado, acesso vascular infeccionado, 
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acesso vascular inadequado (cateteres e fístula arteriovenosa), aumento da pressão 

arterial sistêmica, câimbra, aumento do ventrículo esquerdo do coração, febre, 

dispneia, fadiga. 

 Por conseguinte, foi realizada a equivalência entre os consequentes, com 

termos opostos aos encontrados na análise de conceito de proteção, e as 

características definidoras do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz 

presentes na versão da NANDA Internacional 2012-2014 (Quadro 3). 

 
Quadro 3 – Relação da equivalência dos consequentes, com termos opostos a 
“proteção” encontrados na análise do conceito, e das características definidoras do 
diagnóstico Proteção ineficaz presentes na versão da NANDA Internacional 2012-
2014. Natal, 2015 

Consequentes provenientes da 
revisão integrativa da literatura 

Características definidoras da NANDA 
Internacional 2012-2014 

Deficiência da imunidade Deficiência da imunidade 

Alteração da coagulação Alteração da coagulação 

Presença de invasores na corrente 
sanguínea 

Não há correspondente 

Distúrbios nutricionais  Anorexia 

Aumento do número de 
hospitalizações 

Não há correspondente 

Baixa qualidade de vida relacionada à 
saúde 

Não há correspondente 

Peso seco descontrolado Não há correspondente 

Acesso vascular infeccionado Não há correspondente 

Acesso vascular inadequado 
(cateteres e fístula arteriovenosa) 

Não há correspondente 

Aumento da pressão arterial sistêmica Não há correspondente 

Câimbra Não há correspondente 

Aumento do ventrículo esquerdo do 
coração 

Não há correspondente 

Febre Não há correspondente 

Dispneia Dispneia 

Fadiga Fadiga 

Não identificado na revisão integrativa Agitação 

Não identificado na revisão integrativa Desorientação 

Não identificado na revisão integrativa Imobilidade 

Não identificado na revisão integrativa Insônia 

Não identificado na revisão integrativa Perspiração 

Não identificado na revisão integrativa Prejuízo de cicatrização 

Não identificado na revisão integrativa Prurido 

Não identificado na revisão integrativa Resposta mal adaptada ao estresse 

Não identificado na revisão integrativa Tosse 

Não identificado na revisão integrativa Úlceras por pressão 

Não identificado na revisão integrativa Alteração neurossensorial 

Não identificado na revisão integrativa Calafrios 
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Não identificado na revisão integrativa Fraqueza 

 

 Em sequência, foi elaborado um quadro (Quadro 4) com a listagem das 

características definidoras presentes na Taxinomia II da NANDA Internacional (2012-

2014) e dos termos opostos dos consequentes que foram encontrados na análise do 

conceito de proteção, com suas definições conceituais e referências empíricas, as 

quais também foram construídas baseadas na literatura consultada (livros-texto, 

diretrizes e artigos científicos) e na experiência da pesquisadora e de sua 

orientadora. 

 
Quadro 4 – Descrição dos consequentes com termos opostos a “proteção” 
encontrados na análise do conceito, das características definidoras presentes na 
NANDA Internacional (2012-2014) e de suas definições conceituais e referências 
empíricas. Natal/RN, 2015  

Consequentes/ Características definidoras 

Presença de invasores na corrente sanguínea 

Proveniente                                                                      NANDA (   ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
Invasores são os agentes das doenças infecciosas e se constituem numa 
diversidade de micro-organismos; estes podem ser: príons, vírus, bactérias, fungos e 
parasitas (protozoários, helmintos e artrópodes).  
Assim, a presença de invasores na corrente sanguínea é a presença de micro-
organismos que provocam doenças infeciosas no sangue. 
Referência empírica:  
O examinador observa no exame laboratorial do indivíduo a titulação positiva para 
micro-organismos (príons, vírus, bactérias, fungos e parasitas) que provocam 
doenças infecciosas.   
 
Referência:  
Porth CM, Matfin G. Fisiopatologia. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. 

Distúrbios nutricionais  

Proveniente                                                                      NANDA (  ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
São problemas relacionados ao consumo inadequado de alimentos, tanto por 
escassez quanto por excesso, como a desnutrição e a obesidade. 
Assim, distúrbios nutricionais são problemas relacionados ao consumo 
inadequado de alimentos, tanto por escassez quanto por excesso. 
Referência empírica: O examinador deverá aplicar o instrumento da Avaliação 
Global Subjetiva (AGS), o qual contempla perguntas sobre a ingestão de alimentos 
pelo paciente; pesquisa de acúmulos de gordura e músculos no corpo; mudanças no 
peso; mudanças nos tecidos ao redor da face, braços, mãos, ombros e pernas; a 
ingestão de alimentos; os níveis de atividade e energia; e problemas que possam 
interferir na alimentação. E realizar a mensuração do peso e da altura para a 
obtenção do índice de massa corpórea (IMC). Em seguida, analisar a presença das 
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classificações 2= suspeita de desnutrição ou moderadamente desnutrido ou 3= 
desnutrido grave pelo AGS, e/ou valores do IMC que não correspondam ao peso 
ideal (menores que 18,5 e maiores que 24,9). 
 
Referência:  
Brasil. Ministério da Saúde. Orientações para a coleta e análise de dados 
antropométricos em serviços de saúde: Norma Técnica do Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional. Brasília: Ministério da Saúde; 2011. 

Aumento do número de hospitalizações 

Proveniente                                                                      NANDA (  ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
Pode ser um aumento da admissão de um paciente para ocupar um leito hospitalar 
em relação a outros períodos. 
Assim, o aumento do número de hospitalizações é o aumento da frequência de 
entradas em emergências hospitalares. 
Referência empírica: 
O examinador questiona o indivíduo sobre o número de entradas em emergências 
hospitalares nos últimos três meses e no mesmo período do ano anterior. E, em 
seguida, compara se aumentou o número de entradas em emergências hospitalares 
no mesmo período do ano anterior. 
 
Referência: 
Brasil. Ministério da Saúde. Conceitos e definições em saúde. Brasília;1977. 

Baixa qualidade de vida relacionada à saúde 

Proveniente                                                                      NANDA (  ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual: 
Qualidade de vida relacionada à saúde é a relação entre a saúde e a qualidade de 
vida, como o nível ótimo de funcionamento físico, mental, social, bem como de 
desempenho, incluindo também a satisfação com a vida e bem-estar, relações 
sociais, percepções da saúde, avaliação do nível de satisfação de tratamentos e 
expectativas futuras. 
Assim, a baixa qualidade de vida relacionada à saúde é a relação entre a saúde 
e a qualidade de vida com um baixo nível de funcionamento físico, mental, 
social, incluindo também a insatisfação com a vida e bem-estar, relações 
sociais, percepções da saúde, avaliação do nível de satisfação de tratamentos 
e expectativas futuras. 
Referência empírica:  
O examinador deverá aplicar o instrumento World Health Organization Quality of Life 
Group (WHOQOL) e em seguida avaliar se o indivíduo apresenta um valor inferior a 
3 em três dos cinco domínios (físico, psicológico, relações sociais, meio ambiente e 
qualidade de vida geral) do questionário. 
 
Referência:  
Fleck MPA, Louzada S, Xavier M, Chachamovich E, Vieira G, Santos H. Aplicação 
da versão em português do instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida 
WHOQOL-Bref. Rev Saúde Pública. 2000; 34 (2): 178-83. 

Peso seco descontrolado 
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Proveniente                                                                      NANDA (   ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
Peso seco é o peso mínimo que o paciente apresenta sem sobrecarga de líquidos 
evidente e que tolera a diálise sem apresentar hipotensão ou sintomas de pressão 
baixa.  
Assim, o peso seco descontrolado é o peso que o paciente apresenta com 
sobrecarga de líquidos evidente e com intolerância à diálise por apresentar 
hipotensão ou sintomas da baixa pressão. 
Referência empírica: 
O examinador, antes da hemodiálise, deverá pesar o paciente e checar se ele não 
está com o peso seco prescrito. 
 
Referências: 
Riella MC. Princípios de nefrologia e distúrbios hidroeletrolíticos. 5 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. 
Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS. Manual de Diálise. Tradução de Telma Lúcia de 
Azevedo Hennemann. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2008. 

Acesso vascular infeccionado 

Proveniente                                                                      NANDA (   ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
São infecções que ocorrem no sítio de inserção do cateter, sem repercussões 
sistêmicas. 
Assim, o acesso vascular infeccionado é a instalação da infecção no sítio de 
inserção do cateter, sem repercussões sistêmicas. 
Referência empírica:  
O examinador observará no sítio do acesso sinais de infecção local (secreção 
purulenta e/ou hiperemia).  
 
Referência:  
Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Critérios Diagnósticos de 
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. 2013. 

Acesso vascular inadequado (cateteres e fístula arteriovenosa) 

Proveniente                                                                      NANDA (  ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
Os acessos vasculares são essenciais para o funcionamento da hemodiálise. E o 
fluxo sanguíneo deste acesso está intimamente ligado com a qualidade da diálise.  
Assim, acesso vascular inadequado é quando não se obtém um fluxo de 
sangue desejável, o acesso tem meia-vida curta e apresenta alto índice de 
complicações. 
Referência empírica:  
O examinador verifica que o fluxo sanguíneo do acesso durante a hemodiálise está 
menor do que o desejável (< 300 ml/mim). 
 
Referência: 
Riella MC. Princípios de nefrologia e distúrbios hidroeletrolíticos. 5 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. 
Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS. Manual de Diálise. Tradução de Telma Lúcia de 
Azevedo Hennemann. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2008. 
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Aumento da pressão arterial sistêmica 

Proveniente                                                                      NANDA (   ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
É uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados 
de pressão arterial (PA). A hipertensão para pacientes com doença renal crônica é 
verificada para valores maiores que 130/80 mmHg. 
Assim, o aumento da pressão arterial sistêmica é uma condição clínica 
caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial sistêmica. 
Referência empírica:  
O examinador deverá aferir três vezes a pressão arterial do membro em que não há 
o acesso vascular, utilizando os procedimentos recomendados para a medida da 
pressão arterial segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. E, em seguida, 
fazer a média das duas últimas aferições, obtendo assim a pressão arterial real. Por 
último, observa que a pressão arterial real está acima de 130/80 mmHg. 
 
Referência:  
Sociedade Brasileira de Cardiologia/Sociedade Brasileira de Hipertensão/ Sociedade 
Brasileira de Nefrologia. VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Arq Bras Cardiol 
2010;95(1 supl.1):1-51. 

Câimbra 

Proveniente                                                                      NANDA (   ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
É uma contração muscular súbita, localizada, involuntária, contínua e dolorosa. 
Assim, câimbra é uma contração muscular súbita, localizada, involuntária, 
contínua e dolorosa. 
Referência empírica:  
O examinador indaga o indivíduo sobre a presença de episódios de câimbras 
durante as sessões de hemodiálise. 
 
Referência:  
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 5 ed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan; 2004. 

Aumento do ventrículo esquerdo do coração 

Proveniente                                                                      NANDA (   ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
Constitui um conjunto de alterações estruturais decorrentes do aumento das 
dimensões dos cardiomiócitos, da proliferação do tecido conjuntivo intersticial e da 
rarefação da microcirculação coronariana. 
Assim, o aumento do ventrículo esquerdo do coração é o aumento das 
dimensões da área do ventrículo esquerdo do coração. 
Referência empírica: 
O examinador verifica através de imagens eletrocardiográficas o aumento da área 
do ventrículo esquerdo do coração do indivíduo. 
 
Referência:  
Garcia JAD, Incerpi EK. Fatores e mecanismos envolvidos na hipertrofia ventricular 
esquerda e o papel anti-hipertrófico do óxido nítrico. Arq. Bras. Cardiol. 



    45 
  

2008;90(6):443-50. 

Febre 

Proveniente                                                                      NANDA (  ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
Sensação de aumento da temperatura corporal acompanhado ou não de outros 
sintomas.  
Assim, febre é o aumento da temperatura corporal. 
Referência empírica:  
O examinador faz mensuração da temperatura corporal utilizando o termômetro na 
área axilar e observa uma temperatura acima de 37º C. 
 
Referência:  
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 5 ed. Rio de Janeiro(RJ): 
Guanabara Koogan; 2004. 

Agitação 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
Pode ser uma atividade motora excessiva associada a uma experiência subjetiva de 
tensão.  
Assim, a agitação é uma atividade motora excessiva associada a uma 
experiência subjetiva de tensão. 
Referência empírica:  
O examinador deverá observar um comportamento violento (mau humor, 
irritabilidade, instabilidade psicomotora, inquietação e hiperatividade) do indivíduo.  
 
Referência:  
Mantovani C, Migon MN, Alheira FV, Del-Bem CM. Manejo de paciente agitado ou 
agressivo. Rev. Bras. Psiquiatr. 2010;32(Supl 2):96-103. 

Alteração da coagulação 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos ( X ) 

Definição conceitual:  
A coagulação é a ativação plaquetária que acontece como resposta ao dano 
vascular e/ou estímulo químico.  
Assim, a alteração da coagulação é a presença de distúrbios para a ativação 
plaquetária. 
Referência empírica:  
O examinador observa nos exames laboratoriais do indivíduo plaquetopenia e/ou 
sangramentos na pele (petéquias, púrpuras e equimoses) e/ou em mucosas 
(epistaxes, hemoptise, sangramento intestinal, urinário ou menometrorragia).  
 
Referência:  
Rezende SM. Distúrbios da hemostasia: doenças hemorrágicas. Rev Med Minas 
Gerais. 2010;20(4):534-53. 

Alteração neurossensorial  

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
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É a modificação nas estruturas correspondentes a regiões inervadas relativas ao 
sensório, ou seja, à sensação, aos sentidos. 
Assim, alteração neurossensorial é a alteração nas estruturas 
correspondentes a regiões inervadas relativas ao sensório, ou seja, aos 
sentidos. 
Referência empírica:  
O indivíduo não percebe diferença quando é testado pelo exame de sensibilidade na 
superfície do corpo através de objetos, sobre a pressão, a dor, o calor, o frio, a 
vibração, a posição das partes do corpo e a forma das coisas. 
 
Referência:  
Capellari C. Validação de conteúdo das características definidoras do diagnóstico de 
enfermagem proteção ineficaz em pacientes em tratamento hemodialítico 
[dissertação]. Porto Alegre: Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul; 2007. 

Anorexia 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
Pode ser um tipo de distúrbio alimentar que envolve perturbações no 
comportamento de se alimentar. 
Assim, anorexia é um tipo de distúrbio alimentar que envolve perturbações no 
comportamento de se alimentar. 
Referência empírica:  
O indivíduo relata medo intenso de ganhar peso ou de engordar, mesmo estando 
com peso abaixo do peso seco. 
 
Referência:  
American Psychiatric Association. DSM-IV-TR: Manual diagnóstico e estatístico de 
transtornos mentais. 4 ed. Porto Alegre: Artmed; 2002. 

Calafrios 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
Sensação momentânea de frio com ereção dos pelos e arrepiamento da pele.  
Assim, calafrio é a sensação momentânea de frio com ereção dos pelos e 
arrepiamento da pele.                                                   
Referência empírica:  
O indivíduo relata sensação de frio e/ou o examinador observa a ereção de pelos 
e/ou arrepiamento de pele.        
 
Referência:  
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 5 ed. Rio de Janeiro(RJ): 
Guanabara Koogan; 2004. 

Deficiência da imunidade 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
Imunidade é a proteção do organismo contra tudo o que pareça estranho, mais 
especificamente, doenças infecciosas. É divida em imunidade inata, a qual consiste 
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em defesas físicas, químicas, moleculares e celulares estabelecidas antes da 
infecção; e adaptativa, que usa um reconhecimento específico para cada tipo 
exclusivo de agente estranho. Os principais componentes da imunidade inata são: 
pele e membranas mucosas; células fagocíticas; linfócitos especializados; e várias 
proteínas plasmáticas. A imunidade adaptativa consiste em linfócitos e seus 
produtos, incluindo os anticorpos. Há duas respostas, a imunidade humoral (gerada 
por linfócitos B e mediada por anticorpos) e a imunidade celular (mediada pelos 
linfócitos T). A humoral é a principal defesa contra micróbios e toxinas 
extracelulares, enquanto que a imunidade celular defende contra micróbios 
intracelulares, tais como vírus. Logo, a deficiência da imunidade é a resposta 
inadequada da imunidade inata (disfunções de células fagocíticas e deficiência de 
complemento) ou da imunidade adaptativa (deficiência de produção de anticorpos ou 
deficiência da função de células T). E deficiência significa insuficiente.  
Assim, deficiência da imunidade é a capacidade insuficiente da proteção do 
organismo. 
Referência empírica:  
O examinador observa no exame laboratorial do indivíduo leucocitose e/ou 
leucopenia e/ou número de anticorpos insuficiente para atingir a imunidade 
específica após vacina (ex.: Hepatite B). 
 
Referência: 
Porth CM; Matfin G. Fisiopatologia. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

Desorientação 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
Orientação é a capacidade de uma pessoa saber quem é ela e de localizar-se no 
tempo e no espaço. E o prefixo “DES” significa negação. 
Assim, a desorientação é a confusão mental que o indivíduo faz em relação ao 
tempo, espaço e autopsíquica.  
Referência empírica:  
O indivíduo apresentará erro ao responder questões do examinador sobre uma ou 
mais das perguntas simples em relação ao tempo (ex. sobre o ano, a estação 
climática, o mês, o dia da semana); ao espaço (ex. sobre o país, o estado, a cidade, 
o hospital e o leito) e ao autopsíquico (ex. sobre seu nome e de familiares).   
 
Referência:  
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 5 ed. Rio de Janeiro(RJ): 
Guanabara Koogan; 2004. 

Dispneia 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos ( X ) 

Definição conceitual:  
Pode ser uma experiência subjetiva de desconforto respiratório que consiste de 
sensações qualitativamente distintas, variáveis em sua intensidade. 
Assim, a dispneia é a experiência subjetiva de desconforto respiratório que 
consiste de sensações qualitativamente distintas, variáveis em sua 
intensidade. 
Referência empírica:  
O indivíduo relata dificuldade respiratória e/ou o examinador verifica uma respiração 
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trabalhosa ou difícil. 
 
Referências:  
Martinez JAB, Padua AI, Terra Filho J. Dispnéia. Medicina, Ribeirão Preto, 
2004;37:199-207. 
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 5 ed. Rio de Janeiro(RJ): 
Guanabara Koogan; 2004. 

Fadiga 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos ( X  ) 

Definição conceitual:  
Pode ser uma sensação de cansaço ou falta de energia ao realizar esforços. 
Assim, a fadiga é a sensação de cansaço ou falta de energia ao realizar 
esforços. 
Referência empírica:  
O examinador questiona o indivíduo sobre a presença de cansaço e/ou falta de 
energia ao realizar esforços e este responde de forma positiva. 
 
Referência:  
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 5 ed. Rio de Janeiro(RJ): 
Guanabara Koogan; 2004. 

Fraqueza 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
Fraqueza ou astenia é uma sensação de mal-estar acompanhada de cansaço que 
só melhora com o repouso. 
Assim, a fraqueza é uma sensação de mal-estar acompanhada de cansaço que 
só melhora com o repouso. 
Referência empírica:  
O examinador indaga sobre a presença de sensação de mal-estar acompanhada de 
cansaço quando realiza esforços e o indivíduo responde que sim, e que só 
melhoram com o repouso. 
 
Referência:  
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 5 ed. Rio de Janeiro(RJ): 
Guanabara Koogan; 2004. 

Imobilidade 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
Mobilidade é o movimento de partes do corpo. E o “I” é um prefixo que determina a 
negação.  
Assim, imobilidade é a ausência de movimento das partes do corpo.  
Referência empírica: 
O examinador detecta a ausência de movimentos nos membros superiores e 
inferiores do indivíduo após realizar os exames de: abdução, elevação, adução, 
flexão, extensão e rotação dos membros superiores e inferiores. 
 
Referência:  
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HERDMAN, T. H. NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions and 
Classification 2012-2014. Oxford: Wiley-Blackwell; 2012. 

Insônia 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
Pode ser uma redução do tempo de sono ocasionada pela dificuldade para 
adormecer, ocorrência de vários despertares e/ou despertar precoce. 
Assim, insônia é a redução do tempo de sono que pode ser ocasionada pela 
dificuldade para adormecer, ocorrência de vários despertares e/ou despertar 
precoce. 
Referência empírica: 
O examinador questiona o hábito noturno do indivíduo com perguntas sobre 
dificuldade para adormecer, ocorrência de vários despertares durante o sono e 
despertar precoce. E, em seguida, o examinador verifica que o indivíduo apresentou 
pelo menos uma das perguntas de forma positiva. 
 
Referência:  
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 5 ed. Rio de Janeiro(RJ): 
Guanabara Koogan; 2004. 

Perspiração 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
É a eliminação abundante de suor. Pode ser de forma generalizada ou localizada 
(geralmente mãos e pés). E também pode ser denominada de Sudorese. 
Assim, perspiração é a eliminação abundante de suor. 
Referência empírica: 
O examinador observa no indivíduo a eliminação abundante de suor pela pele. 
 
Referência:  
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 5 ed. Rio de Janeiro(RJ): 
Guanabara Koogan; 2004. 

Prejuízo da cicatrização 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
Cicatrização é a fase final da cura de uma ferida em que ocorrem a maturação e 
remodelagem da matriz extracelular. É durante essa fase que a cicatriz adquire sua 
máxima resistência tênsil. A característica mais marcante desta fase do reparo é a 
grande e acelerada deposição de colágeno na região da ferida. Prejuízo significa 
lesão, dano.  
Assim, prejuízo da cicatrização é um retardo que acontece na fase final da cura 
de uma ferida, na qual ocorrem a maturação e remodelagem da matriz 
extracelular. 
Referência empírica:  
O indivíduo relata apresentar uma ferida e o examinador avalia que a ferida está na 
etapa da cicatrização e não apresenta colágeno. 
 
Referência:  
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Balbino CA, Pereira LM, Curi R. Mecanismos envolvidos na cicatrização: uma 
revisão. RBCF. 2005;41(1):27-51. 

Prurido 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
Pode ser uma sensação desagradável que provoca o desejo de coçar. Pode ser de 
forma localizada ou generalizada. 
Assim, prurido é a sensação desagradável que provoca o desejo de coçar.  
Referência empírica: 
O indivíduo relata o desejo de coçar e o examinar verifica o ato de coçar do 
indivíduo. 
 
Referência:  
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 5 ed. Rio de Janeiro(RJ): 
Guanabara Koogan; 2004. 

Resposta mal adaptada ao estresse 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
Estresse é o estado gerado pela percepção de estímulos que provocam excitação 
emocional e, ao perturbarem a homeostasia, disparam um processo de adaptação 
produzindo diversas manifestações sistêmicas. A resposta ao estresse é o resultado 
da interação entre as características da pessoa e as demandas do meio. 
Assim, a resposta mal adaptada ao estresse é o resultado da interação entre as 
características da pessoa e as demandas do meio, de forma descompensada. 
Referência empírica: 
O examinador indaga sobre a reação do indivíduo para as demandas do meio e o 
indivíduo relata não reagir bem. 
 
Referência:  
Margis R, Picon P, Cosner AF, Silveira RO. Relação entre estressores, estresse e 
ansiedade. R. Psiquiatr. 2003;25:65-74. 

Tosse 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
É uma inspiração rápida e profunda, seguida de fechamento da glote e contração 
dos músculos expiratórios, principalmente o diafragma, terminando com uma 
expiração forçada, após abertura súbita da glote. A última parte da tosse – expiração 
forçada – constitui um mecanismo de defesa de grande importância para as vias 
respiratórias. 
Assim, tosse é uma inspiração rápida e profunda, seguida de fechamento da 
glote e contração dos músculos expiratórios, principalmente o diafragma, 
terminando com uma expiração forçada, após abertura súbita da glote. 
Referência empírica: 
O examinador observa no indivíduo o ato de tossir. 
 
Referência:  
Porto CC. Exame Clínico: bases para a prática médica. 5 ed. Rio de Janeiro(RJ): 
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Guanabara Koogan; 2004. 

Úlcera por pressão 

Proveniente                                                                      NANDA ( X ) Estudos (   ) 

Definição conceitual:  
É uma área da superfície corporal localizada que sofre exposição prolongada a 
pressões elevadas, fricção ou estiramento, de modo a impedir a circulação local, 
com consequente destruição e/ou necrose tecidular. 
Assim, úlcera por pressão é uma área da superfície corporal que apresenta 
destruição e/ou necrose tecidual. 
Referência empírica: 
O paciente relata a presença de uma ferida e o examinador observa a presença da 
úlcera de pressão. 
 
Referência: 
Brasil. Ministério da saúde. Rede nacional de cuidados continuados integrados. 
Orientações de Abordagem em Cuidados Continuados Integrados. Úlceras de 
pressão prevenção. 2007.  

 

 Por fim, foi realizada a síntese do conhecimento e elaborado um instrumento 

(APÊNDICE H) baseado no estudo de Guedes (2011), para a avaliação do conteúdo 

pelos juízes, o qual apresentou o resultado das etapas da análise do conceito e os 

questionamentos que surgiram após a revisão crítica das autoras.  

 

5.2 SEGUNDA ETAPA: ANÁLISE DOS JUÍZES 

 

 Os resultados desta secção foram organizados em tabelas e quadros e 

divididos nos seguintes tópicos: caracterização dos juízes, avaliação da definição, do 

domínio e da classe, adequação dos fatores relacionados e das características 

definidoras e proposta dos componentes para o diagnóstico de enfermagem 

Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise. 

 

5.2.1 Caracterização dos juízes 

  

 Dos 41 juízes convidados a participar da pesquisa, obteve-se o retorno de 26 

respostas (59%), sendo quatro de negação e 22 de aceite. A caracterização dos 22 

juízes desta pesquisa está representada na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Caracterização dos juízes (n=22). Natal, 2015 

Variáveis n %   

Sexo       
Feminino 21 95,5   
Masculino 1 4,5   

Região de trabalho 
  

  
Sudeste 10 45,5   
Sul 6 27,3   
Nordeste 5 22,7   
Centro-Oeste 1 4,5   

Titulação  
  

  
Especialização 22 100,0   
Mestrado 19 86,4   
Doutorado 16 72,7   

Instituição de trabalho no último ano 
  

  
Instituição de ensino 20 90,9   
Hospital 12 54,5   
Unidade básica de saúde 2 9,1   
Clínicas de hemodiálise 2 9,1   

Realização de estudos sobre a temática de DEs 
da NANDA Internacional   

  

Sim  22 100,0   

Realização de estudos sobre a temática de 
Nefrologia   

  

Sim 15 68,2   

Participação em grupos de pesquisa sobre DEs 
da NANDA Internacional   

  

Sim  10 45,5   

Ministra disciplinas com a temática de DEs da 
NANDA Internacional   

  

Sim 17 77,3   

Ministra disciplinas com a temática de 
nefrologia/hemodiálise   

  

Sim 20 90,9   

Utilização de DEs da NANDA Internacional na 
prática clínica   

  

Sim 18 81,8   

Utilização de DEs da NANDA Internacional no 
ensino   

  

Sim 19 86,4   

Assistência de enfermagem a paciente em HD 
ou com o DE PI   

  

Sim 22 100,0   

Identificação do DE Proteção ineficaz na prática 
  

  
Frequentemente 16 72,7   
Poucas vezes 5 22,7   
Nunca 1 4,5   

 Média DP Mediana  p* 

Idade 40,95 10,26 37,5 0,066 
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Tempo de formação profissional                                  17,27 9,99 14,5 0,207 
Legenda: DE(s) – diagnóstico(s) de enfermagem, HD – hemodiálise, PI – proteção ineficaz, 
DP – desvio padrão, *- Teste de Kolmogorov-Smirnov. 
 

 Observa-se na Tabela 3 que 95,5% dos juízes eram do sexo feminino e 

45,5% eram residentes da Região Sudeste do Brasil. Os 22 juízes captados 

representaram nove estados brasileiros, a saber: São Paulo (8), Rio Grande do Sul 

(5), Rio Grande do Norte (3), Rio de Janeiro (1), Paraná (1), Pernambuco (1), Minas 

Gerais (1), Distrito Federal (1) e Ceará (1). 

 Em relação à titulação, todos os juízes tinham realizado um curso de 

especialização e grande parte, mestrado (86,4%) e doutorado (72,7%). Quanto ao 

local de trabalho no último ano, a maioria (90,9%) atuou em uma instituição de 

ensino, e 54,5%, em hospital. E uma pequena parcela (9,1%) atuou em unidades de 

atenção básica e em clínicas de hemodiálise não inseridas em âmbito hospitalar, 

respectivamente.  

 No que tange às atividades de pesquisa, 100% da amostra já tinham 

desenvolvido estudos (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, artigo e/ou 

resumo) sobre a temática de diagnóstico de enfermagem, e 68,2%, na temática de 

nefrologia. Porém, quando questionados sobre a participação em grupos de 

pesquisa temáticos sobre diagnóstico de enfermagem, apenas 45,5% afirmaram a 

participação. 

 No tocante às atividades de ensino, 77,3% ministraram disciplinas que 

abordassem a temática de diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional e 

90,9% lecionaram disciplinas que tiveram foco em nefrologia. 

 Pertinente à utilização dos diagnósticos de enfermagem da NANDA 

Internacional, a maioria dos juízes tinha usado na prática clínica (81,8%) e no ensino 

(86,4%). Quando atuaram na prática clínica, grande parte (95,5%) afirmou já ter 

prestado assistência ao um indivíduo submetido à hemodiálise e/ou com diagnóstico 

de enfermagem proteção ineficaz. E sobre a identificação do diagnóstico de 

enfermagem Proteção ineficaz perante a uma clientela assistida, 72,7% declararam 

que a inferência era frequente; 22,7%, que aconteceu poucas vezes; e 4,5%, que 

nunca haviam inferido. 

  As variáveis idade e tempo de formação profissional apresentaram 

distribuição simétrica (valor p>0,05), indicando que a média de idade foi de 40,95 

(±10,26) anos, sendo a idade mínima de 27 anos, e a máxima, de 63 anos; e a 
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média de 17,27 (±9,99) anos para a formação profissional, sendo o tempo mínimo de 

3 anos, e o máximo, de 37 anos. 

 

5.2.2 Avaliação da definição, do domínio e da classe  

  

 Foram enviados para os 22 juízes duas definições para o diagnóstico de 

enfermagem Proteção ineficaz. A primeira definição foi retirada integralmente da 

Taxonomia II da versão da NANDA Internacional (2012-2014) e a segunda foi 

construída com o embasamento da análise do conceito, primeira etapa do presente 

estudo.  

 Em relação à adequação do domínio e da classe, foram sugeridos dois 

domínios, o atual da versão da NANDA Internacional (2012-2014) para o diagnóstico 

de enfermagem Proteção ineficaz, domínio 1 – Promoção da saúde, com a classe 

controle da saúde, e o domínio 11 – Segurança/Proteção, com as classes: lesão 

física, infecção e riscos ambientais, as quais foram exploradas na análise do 

conceito. 

 Dessa maneira, cada especialista optou pelo item mais adequado em relação 

à definição e ao domínio/classe para o diagnóstico de enfermagem Proteção 

ineficaz, como evidencia a Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Avaliação pelos 22 juízes sobre a definição e o domínio/classe do 
diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz. Natal, 2015 

Variáveis n % 

Definição    
Diminuição na capacidade de proteger-se de ameaças internas ou 
externas, como doenças ou lesões (NANDA Internacional) 

19 86,4 

Resposta diminuída da imunidade ao defender o organismo contra o 
ataque de invasores (Análise do conceito) 

3 13,6 

Domínios e classes   
Domínio 11: Segurança/proteção e Classe 2: Lesão física 8 36,4 
Domínio 1: Promoção da Saúde e Classe 2: Controle da saúde 7 31,8 
Domínio 11: Segurança/proteção e Classe 1: Infecção 4 18,2 
Domínio 11: Segurança/proteção e Classe 5: Riscos ambientais 3 13,6 

 

 Verifica-se na Tabela 4 que 86,4% dos juízes julgaram que a definição 

encontrada da Taxonomia II da versão da NANDA Internacional (2012-2014) é a 

mais adequada, quando comparada com a elaborada pela análise de conceito. 
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 No que tange à localização do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz 

em relação ao domínio/classe, todas as quatro opções colocadas no instrumento 

foram analisadas como adequadas pelos juízes. O item, domínio 

segurança/proteção e a classe lesão física obtiveram a maioria das respostas, com 

36,4%, seguidos pelo domínio promoção da saúde e a classe controle da saúde, 

com 31,8% das repostas. 

 

5.2.3 Adequação dos fatores relacionados  

  

 A Tabela 5 apresenta o julgamento dos juízes quanto à adequação dos 

fatores relacionados/antecedentes do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz 

em pacientes submetidos à hemodiálise. 

 

Tabela 5 – Avaliação da adequação dos fatores relacionados/antecedentes do 
diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes submetidos à 
hemodiálise. Natal, 2015 

Fatores relacionados n % p* 

Não adesão aos cuidados relacionados aos acessos 
vasculares (cateter e fístula arteriovenosa) 

21 95,5 0,972 

Perfis sanguíneos anormais (p. ex. leucopenia, 
trobocitopennia, anemia, coagulação) 

21 95,5 0,972 

Ausência das vacinas de rotina 20 90,9 0,863 

Não adesão à terapia medicamentosa 20 90,9 0,863 

Distúrbios imunológicos 20 90,9 0,863 

Terapia com medicamentos (p.ex. antineoplásicos, 
corticosteroides, imunossupressores, anticoagulantes, 
trombolíticos) 

20 90,9 0,863 

Ex Extremos de idade 20 90,9 0,863 

Monitorização inadequada da hemodiálise 20 90,9 0,863 

Presença de comorbidades 19 86,4 0,661 

Não adesão às medidas de controle de infecção 18 81,8 0,424 

Não adesão à dieta 18 81,8 0,424 

Abuso de drogas 17 77,3 0,226 

Tratamentos relacionados a efeitos colaterais (p. ex. cirurgia, 
radioterapia) 

17 77,3 0,226 

Nutrição inadequada 14 63,6 0,011 

Câncer 12 54,5 0,000 

*- teste binomial. 
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 Os fatores relacionados Câncer e Nutrição inadequada apresentaram 

proporção de adequação inferior ao adotado (85%) conforme o valor p <0,05, assim 

sendo foram retirados da lista final para a adequação dos fatores relacionados do 

diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes submetidos à 

hemodiálise. 

 Para o fator relacionado Câncer foi apresentado um questionamento aos 

juízes em que se indagava a possibilidade de este deixar de ser um fator 

relacionado isolado e passar a ser um exemplo do fator relacionado Presença de 

comorbidades. E, assim, 90,9% dos juízes aceitaram esta proposta.  

 Outra interrogação feita aos juízes foi se havia a possibilidade da substituição 

do fator relacionado Terapia com medicamentos para Medicamentos que reduzem a 

imunidade. Esta alteração que foi aceita por 86,4% dos juízes. 

 A mudança também foi proposta para o fator relacionado Tratamentos 

relacionados a efeitos colaterais (p. ex. cirurgia, radioterapia). Assim, este fator 

relacionado passaria a ser Efeitos colaterais relacionados ao tratamento 

(medicamentoso, cirúrgico, hemodialítico), e dessa maneira obteve a concordância 

de 95,4% dos juízes. 

 Outra questão levantada para os especialistas foi a mudança do fator 

relacionado Monitorização inadequada da hemodiálise de forma isolada para ser um 

exemplo do fator relacionado Efeitos colaterais relacionados ao tratamento 

(medicamentoso, cirúrgico, hemodialítico). Esta indagação teve a concordância para 

a alteração por 68,2% dos juízes. 

 Três juízes sugeriram adicionar a palavra “prescrita” no fator relacionado Não 

adesão à dieta. Um especialista sugeriu a adição da palavra “adverso” no fator 

relacionado Efeitos colaterais relacionados ao tratamento (medicamentoso, cirúrgico, 

hemodialítico) e, assim sendo, a retirada do exemplo monitorização inadequada da 

hemodiálise. E um outro especialista sugeriu retirar “trombolíticos” do exemplo do 

fator relacionado Medicamentos que reduzem a imunidade. 

 Assim, após a análise estatística do teste binomial, das concordâncias para 

as indagações do instrumento e das sugestões dos juízes, a lista dos fatores 

relacionados propostos para o diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em 

pacientes submetidos à hemodiálise foi formada com 12 termos (Quadro 5).  
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Quadro 5 – Proposta dos fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem 
Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Fatores relacionados 

Abuso de drogas 

Ausência das vacinas de rotina 

Distúrbios imunológicos 

Efeitos colaterais e adversos relacionados ao tratamento (medicamentoso, 
cirúrgico, hemodialítico). 

Extremos de idade 

Medicamentos que reduzem a imunidade (p. ex. antineoplásicos, corticosteroides, 
imunossupressores, anticoagulantes). 

Não adesão à dieta prescrita 

Não adesão à terapia medicamentosa 

Não adesão aos cuidados relacionados aos acessos vasculares (cateter e fístula 
arteriovenosa) 

Não adesão às medidas de controle de infecção 

Perfis sanguíneos anormais (p. ex. leucopenia, trobocitopennia, anemia, 
coagulação). 

Presença de comorbidades (ex. Câncer). 

 

 Destarte, com a construção da lista dos fatores relacionados para a 

composição do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes 

submetidos à hemodiálise, realizou-se a análise para a adequação das definições 

conceituais e empíricas de cada termo pelos juízes (Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Análise da adequação das definições conceituais e empíricas dos fatores 
relacionados para o diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Fatores relacionados n % p* 

Não adesão aos cuidados relacionados aos acessos 
vasculares (cateter e fístula arteriovenosa) 

   

Definição conceitual: É a não realização de pelo menos 
80% dos cuidados gerais e os preconizados no serviço, 
relacionados ao acesso vascular do indivíduo. 

21 95,5 0,972 

 
 

 
 
 

Definição empírica: O examinador deverá questionar sobre 
a execução dos cuidados gerais e os preconizados no 
serviço, relacionados ao acesso vascular do indivíduo. E, em 
seguida, analisar se o indivíduo não realiza pelo menos 80% 
desses cuidados. 
Cuidados gerais relacionados aos cateteres: evitar dormir 
sobre o cateter; evitar manipulação do cateter, mantendo-o 
fixo com uma fita adesiva; proteger o cateter com 
impermeável durante o banho; manter o curativo limpo e 
seco, e procurar a equipe de nefrologia em caso de 
anormalidade; procurar o serviço de nefrologia se ocorrerem 
dor, sangramento, visualização de secreção purulenta sob o 
curativo na inserção do cateter, ou febre.  

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
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Cuidados gerais relacionados à fístula arteriovenosa: 
preservar o braço não dominante, evitando coletas de 
sangue e verificação de pressão arterial; realizar exercícios 
de compressão manual – abrir e fechar a mão contra objeto; 
evitar o uso de roupas apertadas, de relógios e pulseiras 
apertados, assim como deitar sobre ou carregar peso com o 
braço da fístula; verificar diariamente o funcionamento da 
fístula, por meio da palpação do frêmito; procurar o serviço 
de nefrologia no caso de observar qualquer anormalidade na 
fístula; proteger a fístula de traumatismos; lavar o braço da 
fístula com água e sabão neutro ou antisséptico antes da 
punção; retirar os curativos dos locais da punção após 4 a 6 
horas do término da hemodiálise; em caso de sangramento 
realizar curativo compressivo não circular, somente no local 
do sangramento; aplicar compressas frias frequentes 
durante as 24 horas que sucedem a hemodiálise, quando 
ocorre a formação de hematoma; e aplicar compressas 
mornas frequentes após as 24 horas que sucedem a 
hemodiálise, quando ocorrer a formação de hematoma, para 
auxiliar na sua absorção. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perfis sanguíneos anormais (p. ex. leucopenia, 
trobocitopennia, anemia, coagulação) 

   

Definição conceitual: São alterações nos valores dos 
parâmetros de normalidade dos componentes do plasma 
sanguíneo. 

20 90,9 0,863 

Definição empírica: O examinador verifica no hemograma 
completo do indivíduo a presença de alterações 
estabelecidas em relação aos parâmetros de normalidade.  

20 90,9 0,863 

Ausência das vacinas de rotina    
Definição conceitual: É a não realização dos esquemas 
de vacinação do calendário nacional referente à idade do 
indivíduo e do calendário de vacinação de pacientes 
especiais, como o recomendado para indivíduos com 
doença renal crônica, disponibilizados pelo Sistema Único 
de Saúde. 

20 
 
 
 
 
 

90,9 
 
 
 
 
 

0,863 
 
 
 
 
 

Definição empírica: O examinador deverá checar se há 
falta de vacinas dos esquemas do calendário nacional 
referente à idade e do calendário de vacinação de 
pacientes especiais (indivíduos com doença renal crônica) 
que são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. 
Vacinas para adultos: Vacina contra Difteria e Tétano (dT); 
Vacina contra Febre Amarela para áreas endêmicas; 
Vacina contra Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); 
Vacina contra Influenza ou Gripe; e Vacina contra 
Pneumonia causada pelo pneumococo. 
Vacinas especialmente recomendadas para indivíduos com 
Doença Renal Crônica: Vacinas contra Hepatite A, B e A e 
B; Vacina contra a Influenza; Vacina contra a 
Pneumocócica conjugada; Vacina contra a Pneumocócica 
23V, Vacina contra a Varicela; Vacina contra a 

20 90,9 0,863 
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Haemophilus influenzae b. 

Distúrbios imunológicos    
Definição conceitual: É a resposta defeituosa do sistema 
imunológico para infecções sérias, as quais põem em risco 
a vida do indivíduo. 

20 90,9 0,863 

Definição empírica: O examinador verifica que, mesmo 
após a vacina específica, ainda se observa no exame 
laboratorial do indivíduo um número de anticorpos 
insuficiente para atingir a imunidade específica. (exemplo: 
não imunidade para o vírus da Hepatite B após o esquema 
da vacina). 

20 90,9 0,863 

Extremos de idade    
Definição conceitual: São pessoas menores de 2 anos e 
maiores de 65 anos de idade. 

20 90,9 0,863 

Definição empírica: O examinador indaga sobre a idade 
do indivíduo e, em seguida, se a resposta for “maior que 65 
anos”, ele o enquadra como extremo de idade.  

20 
 
 

90,9 
 
 

0,863 
 
 

Medicamentos que reduzem a imunidade (p. ex. 
antineoplásicos, corticosteroides, imunossupressores, 
anticoagulantes) 

   

Definição conceitual: É a utilização de medicamentos pelo 
indivíduo. 

19 86,4 0,661 

Definição empírica: O examinador questiona se o paciente 
faz uso de medicamentos e, sendo a resposta sim, pede 
para serem citados.  

20 90,9 0,863 

Presença de comorbidades (p. ex. Câncer)    
Definição conceitual: É a coexistência de transtornos ou 
doenças. 

19 86,4 0,661 

Definição empírica: O examinador deverá questionar o 
indivíduo sobre a presença de outras doenças (exemplos: 
Hipertensão, Diabetes e Câncer). 

18 81,8 0,424 

Não adesão às medidas de controle de infecção    
Definição conceitual: É a não realização de pelo menos 
80% das medidas gerais e preconizadas no serviço para o 
controle de infecção pelos profissionais de saúde. 

17 77,3 0,226 

Definição empírica: O examinador deverá questionar o 
indivíduo sobre a execução das medidas gerais e 
preconizadas no serviço para o controle de infecção pelo 
profissional de saúde responsável por ele, naquela sessão 
de hemodiálise. E, em seguida, analisar se o profissional 
não realizou pelo menos 80% desses cuidados. 
Medidas gerais para o controle de infecção: higienizar as 
mãos antes e após o contato com o paciente; utilizar luvas, 
máscaras, óculos de proteção e aventais quando houver 
risco de contato com material biológico; não usar 
medicamentos com dosagens múltiplas; ter cuidados com 
materiais perfurocortantes; realizar limpeza ambiental; e 
fazer processamento adequado de materiais.  

18 81,8 0,424 

Não adesão à dieta prescrita    
Definição conceitual: É a não realização de pelo menos 19 86,4 0,661 
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80% das recomendações da dieta prescrita para o 
indivíduo.  
Definição empírica: O examinador deverá questionar o 
indivíduo sobre a realização das recomendações da dieta 
prescrita (exemplo: redução de sal, proteínas, alimentos 
ricos em fósforo e da ingestão de líquidos). E em seguida, 
analisa se o indivíduo não faz pelo menos 80% do que é 
recomendado. 

19 86,4 0,661 

Abuso de drogas    
Definição conceitual: É um padrão mal adaptativo de uso 
de uma substância levando a prejuízo ou sofrimento 
clinicamente significativo. 

18 81,8 0,424 

Definição empírica: O examinador deverá questionar o 
indivíduo sobre o uso de drogas que o levam a prejuízo ou 
sofrimento clinicamente significativo. 

17 
 
 

77,3 
 
 

0,226 
 
 

Efeitos colaterais e adversos relacionados ao 
tratamento (medicamentoso, cirúrgico, hemodialítico) 

   

Definição conceitual: Evento adverso ocasionado por 
algum tratamento. 

15 68,2 0,036 

Definição empírica: O examinador indaga o indivíduo 
sobre a ocorrência de alguma complicação, incidente, 
iatrogenia e/ou erro médico durante seu tratamento 
hemodialítico. 

15 68,2 0,036 

*- teste binomial. 

 
 As definições conceitual e empírica do fator relacionado Efeitos colaterais e 

adversos relacionados ao tratamento (medicamentoso, cirúrgico, hemodialítico) 

apresentaram proporção de adequação inferior ao adotado (85%) conforme o valor 

p<0,05, assim sendo, tiveram que ser reformuladas para compor a lista final das 

definições conceituais e empíricas dos fatores relacionados do diagnóstico de 

enfermagem Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise. 

 Devido à mudança do fator relacionado Terapia com medicamentos (p. ex. 

antineoplásicos, corticosteroides, imunossupressores, anticoagulantes, 

trombolíticos) para Medicamentos que reduzem a imunidade, houve a necessidade 

de incorporar nas definições conceitual e empírica o termo “reduzem a imunidade” 

logo após a palavra “medicamentos”. Fato que teve a aprovação por 86,4% dos 

juízes.  

 Um especialista sugeriu a inclusão da palavra “máquinas” ao final da definição 

empírica do fator relacionado Não adesão às medidas de controle de infecção. Outra 

especialista fez a sugestão da reformulação das definições conceitual e empírica 

para o fator relacionado Efeitos colaterais e adversos relacionados ao tratamento 

(medicamentoso, cirúrgico, hemodialítico). Assim, a definição conceitual sugerida foi: 
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eventos colaterais ou adversos ocasionados por alguma forma de tratamento; e para 

a definição empírica foi: o examinador indaga o indivíduo sobre a ocorrência de 

algum incidente e/ou complicação durante seu tratamento hemodialítico.   

 A mesma especialista que sugeriu a alteração das definições conceitual e 

empírica do fator relacionado Efeitos colaterais e adversos também fez a sugestão 

para a reformulação das definições conceitual e empírica do fator relacionado 

Distúrbios imunológicos. Para a definição conceitual foi proposta: é a resposta 

ineficiente do sistema imunológico aos microrganismos invasores, os quais põem em 

risco a vida do indivíduo. E para a definição empírica a inclusão da observação no 

hemograma de alteração na série branca. 

 Sendo assim, após a análise estatística do teste binomial e das sugestões 

dos juízes, criou-se a lista das definições conceituais e empíricas dos 13 fatores 

relacionados propostos para o diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em 

pacientes submetidos à hemodiálise (Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Proposta das definições conceituais e empíricas para os fatores 
relacionados para do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Fatores relacionados 

Ausência das vacinas de rotina 

Definição conceitual: É a não realização dos esquemas de vacinação do 
calendário nacional referente à idade do indivíduo e do calendário de vacinação de 
pacientes especiais, como o recomendado para indivíduos com doença renal 
crônica, disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. 

Definição empírica: O examinador deverá checar se há falta de vacinas dos 
esquemas do calendário nacional referente à idade e do calendário de vacinação 
de pacientes especiais (indivíduos com doença renal crônica) que são 
disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. 
Vacinas para adultos: Vacina contra Difteria e Tétano (dT); Vacina contra Febre 
Amarela para áreas endêmicas; Vacina contra Sarampo, Caxumba e Rubéola 
(SCR); Vacina contra Influenza ou Gripe; e Vacina contra Pneumonia causada 
pelo pneumococo. 
Vacinas especialmente recomendadas para indivíduos com Doença Renal 
Crônica: Vacinas contra Hepatite A, B e A e B; Vacina contra a Influenza; Vacina 
contra a Pneumocócica conjugada; Vacina contra a Pneumocócica 23V, Vacina 
contra a Varicela; Vacina contra a Haemophilus influenzae b. 

Não adesão aos cuidados relacionados aos acessos vasculares (cateter e 
fístula arteriovenosa) 

Definição conceitual: É a não realização de pelo menos 80% dos cuidados 
gerais e os preconizados no serviço, relacionados ao acesso vascular do 
indivíduo. 

Definição empírica: O examinador deverá questionar sobre a execução dos 
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cuidados gerais e os preconizados no serviço, relacionados ao acesso vascular do 
indivíduo. E, em seguida, analisar se o indivíduo não realiza pelo menos 80% 
desses cuidados. 
Cuidados gerais relacionados aos cateteres: evitar dormir sobre o cateter; evitar 
manipulação do cateter, mantendo-o fixo com uma fita adesiva; proteger o cateter 
com impermeável durante o banho; manter o curativo limpo e seco, e procurar a 
equipe de nefrologia em caso de anormalidade; procurar o serviço de nefrologia se 
ocorrerem dor, sangramento, visualização de secreção purulenta sob o curativo na 
inserção do cateter, ou febre. Cuidados gerais relacionados à fístula arteriovenosa: 
preservar o braço não dominante, evitando coletas de sangue e verificação de 
pressão arterial; realizar exercícios de compressão manual – abrir e fechar a mão 
contra objeto; evitar o uso de roupas apertadas, de relógios e pulseiras apertados, 
assim como deitar sobre ou carregar peso com o braço da fístula; verificar 
diariamente o funcionamento da fístula, por meio da palpação do frêmito; procurar 
o serviço de nefrologia no caso de observar qualquer anormalidade na fístula; 
proteger a fístula de traumatismos; lavar o braço da fístula com água e sabão 
neutro ou antisséptico antes da punção; retirar os curativos dos locais da punção 
após 4 a 6 horas do término da hemodiálise; em caso de sangramento realizar 
curativo compressivo não circular, somente no local do sangramento; aplicar 
compressas frias frequentes durante as 24 horas que sucedem a hemodiálise, 
quando ocorrer a formação de hematoma; e aplicar compressas mornas 
frequentes após as 24 horas que sucedem a hemodiálise, quando ocorrer a 
formação de hematoma, para auxiliar na sua absorção. 

Não adesão às medidas de controle de infecção 

Definição conceitual: É a não realização de pelo menos 80% das medidas gerais 
e preconizadas no serviço para o controle de infecção pelos profissionais de 
saúde. 

Definição empírica: O examinador deverá questionar o indivíduo sobre a 
execução das medidas gerais e preconizadas no serviço para o controle de 
infecção pelo profissional de saúde responsável por ele, naquela sessão de 
hemodiálise. E, em seguida, analisar se o profissional não realizou pelo menos 
80% desses cuidados. 
Medidas gerais para o controle de infecção: higienizar as mãos antes e após o 
contato com o paciente; utilizar luvas, máscaras, óculos de proteção e aventais 
quando houver risco de contato com material biológico; não usar medicamentos 
com dosagens múltiplas; ter cuidados com materiais perfurocortantes; realizar 
limpeza ambiental; e fazer processamento adequado de materiais e das máquinas. 

Não adesão à dieta prescrita 

Definição conceitual: É a não realização de pelo menos 80% das 
recomendações da dieta prescrita para o indivíduo.  

Definição empírica: O examinador deverá questionar o indivíduo sobre a 
realização das recomendações da dieta prescrita (exemplo: redução de sal, 
proteínas, alimentos ricos em fósforo e da ingestão de líquidos). E em seguida, 
analisa se o indivíduo não faz pelo menos 80% do que é recomendado. 

Não adesão à terapia medicamentosa 

Definição conceitual: É a não utilização dos medicamentos prescritos em pelo 
menos 80% do seu total, e a não observação de horários, doses, tempo de 
tratamento.  

Definição empírica: O examinador deverá questionar o indivíduo sobre a 
realização das medicações prescritas (exemplos: vitaminas, eritropoietina, 
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quelante do fósforo e anti-hipertensivos). E em seguida, analisa se o indivíduo não 
faz pelo menos 80% do que é prescrito. 

Presença de comorbidades (ex. Câncer) 

Definição conceitual: É a coexistência de transtornos ou doenças. 

Definição empírica: O examinador deverá questionar o indivíduo sobre a 
presença de outras doenças (exemplos: Hipertensão, Diabetes e Câncer). 

Distúrbios nutricionais (p. ex. Anorexia) 

Definição conceitual: São problemas relacionados ao consumo inadequado de 
alimentos, tanto por escassez quanto por excesso. 

Definição empírica: O examinador deverá aplicar o instrumento da Avaliação 
Global Subjetiva (AGS), o qual contempla perguntas sobre a ingestão de alimentos 
pelo paciente; pesquisa de acúmulos de gordura e músculos no corpo; mudanças 
no peso; mudanças nos tecidos ao redor da face, braços, mãos, ombros e pernas; 
a ingestão de alimentos; os níveis de atividade e energia; e problemas que 
possam interferir na alimentação. E realizar a mensuração do peso e da altura 
para a obtenção do índice de massa corpórea (IMC). Em seguida, analisar a 
presença das classificações 2= suspeita de desnutrição ou moderadamente 
desnutrido ou 3= desnutrido grave pelo AGS, e/ou valores do IMC que não 
correspondam ao peso ideal (menores que 18,5 e maiores que 24,9). 

Abuso de drogas 

Definição conceitual: É um padrão mal adaptativo de uso de uma substância 
levando a prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo. 

Definição empírica: O examinador deverá questionar o indivíduo sobre o uso de 
drogas que o levem a prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo. 

Distúrbios imunológicos 

Definição conceitual: É a resposta ineficiente do sistema imunológico aos 
microrganismos invasores, os quais põem em risco a vida do indivíduo. 

Definição empírica: O examinador verifica alterações da série branca no 
hemograma e/ou um número de anticorpos insuficiente para atingir a imunidade 
específica, mesmo após a vacina específica (exemplo: não imunidade para o vírus 
da Hepatite B após o esquema da vacina). 

Extremos de idade 

Definição conceitual: São pessoas menores de 2 anos e maiores de 65 anos de 
idade. 

Definição empírica: O examinador indaga sobre a idade do indivíduo e em 
seguida, se a resposta for “maior que 65 anos”, ele o enquadra como extremo de 
idade. 

Perfis sanguíneos anormais (p. ex. leucopenia, trobocitopennia, anemia, 
coagulação) 

Definição conceitual: São alterações nos valores dos parâmetros de normalidade 
dos componentes do plasma sanguíneo. 

Definição empírica: O examinador verifica no hemograma completo do indivíduo 
a presença de alterações estabelecidas em relação aos parâmetros de 
normalidade.  

Medicamentos que reduzem a imunidade (p. ex. antineoplásicos, 
corticosteroides, imunossupressores, anticoagulantes) 

Definição conceitual: É a utilização de medicamentos que reduzem a imunidade 
pelo indivíduo.  

Definição empírica: O examinador questiona se o paciente faz uso de 
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medicamentos que reduzem a imunidade e, sendo a resposta sim, pede para 
serem citados.  

Efeitos colaterais e adversos relacionados ao tratamento (medicamentoso, 
cirúrgico, hemodialítico) 

Definição conceitual: Eventos colaterais ou adversos ocasionados por alguma 
forma de tratamento. 

Definição empírica: O examinador indaga o indivíduo sobre a ocorrência de 
algum incidente e/ou complicação durante seu tratamento hemodialítico.   

 

5.2.4 Adequação das características definidoras  

 

 A Tabela 7 apresenta o julgamento dos juízes quanto à adequação das 

características definidoras/consequentes do diagnóstico de enfermagem Proteção 

ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise. 

 

Tabela 7 – Avaliação da adequação das características definidoras/consequentes do 
diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes submetidos à 
hemodiálise. Natal, 2015 

Características definidoras/consequentes n % p* 

Acesso vascular infeccionado 21 95,5 0,972 

Alteração da coagulação 20 90,9 0,863 

Deficiência da imunidade 20 90,9 0,863 

Presença de invasores na corrente sanguínea 20 90,9 0,863 

Febre 19 86,4 0,661 

Fraqueza 18 81,8 0,424 

Distúrbios nutricionais 18 81,8 0,424 

Aumento da pressão arterial sistêmica 18 81,8 0,424 

Aumento do número de hospitalizações 17 77,3 0,226 

Peso seco descontrolado 17 77,3 0,226 

Acesso vascular inadequado (cateteres e fístula 
arteriovenosa) 

17 77,3 0,226 

Resposta mal adaptada ao estresse 17 77,3 0,226 

Prurido 16 72,7 0,099 

Fadiga 16 72,7 0,099 

Prejuízo da cicatrização 15 68,2 0,036 

Tosse 15 68,2 0,036 

Úlcera por pressão 15 68,2 0,036 

Dispneia 15 68,2 0,036 

Anorexia 15 68,2 0,036 

Alteração neurossensorial  14 63,6 0,011 

Calafrios 14 63,6 0,011 

Insônia 13 59,1 0,002 

Baixa qualidade de vida relacionada à saúde  13 59,1 0,002 
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Câimbra 13 59,1 0,002 

Perspiração 12 54,5 0,000 

Aumento do ventrículo esquerdo do coração 11 50,0 0,000 

Imobilidade 11 50,0 0,000 

Desorientação 11 50,0 0,000 

Agitação 10 45,5 0,000 
*- teste binomial. 

 

 Da lista com 29 características definidoras/consequentes, 15 apresentaram 

proporção de adequação inferior ao adotado (85%) conforme o valor p <0,05, foram 

elas: baixa qualidade de vida relacionada à saúde, câimbra, aumento do ventrículo 

esquerdo do coração, agitação, alteração neurossensorial, anorexia, calafrios, 

desorientação, dispneia, imobilidade, insônia, perspiração, prejuízo da cicatrização, 

tosse e úlcera por pressão. 

 Dessa maneira, esses 15 termos foram retirados da lista final para a 

adequação das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Proteção 

ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise. 

 A indagação realizada para os juízes em relação às características 

definidoras foi sobre a substituição da característica definidora Anorexia de forma 

isolada, para que esta se tornasse um exemplo do consequente Distúrbios 

nutricionais. Este questionamento teve a concordância de 81,8% dos juízes para 

efetuar a alteração. Contudo, devido a sugestões dos juízes, o termo Distúrbios 

nutricionais passou a ser um antecedente, perfazendo assim a lista dos fatores 

relacionados ao diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes 

submetidos à hemodiálise. 

 Uma especialista fez a sugestão da troca da nomenclatura do consequente 

Acesso vascular inadequado (cateteres e fístula arteriovenosa) para disfunção do 

acesso vascular. 

 Destarte, após a análise estatística do teste binomial, das concordâncias para 

as indagações do instrumento e das sugestões dos juízes, a lista das características 

definidoras propostos para o diagnóstico de enfermagem proteção ineficaz em 

pacientes submetidos à hemodiálise foi formada com 14 termos (Quadro 7).  
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Quadro 7 – Proposta das características definidoras do diagnóstico de enfermagem 
Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Características definidoras 

Acesso vascular infeccionado 

Alteração da coagulação 

Aumento da pressão arterial sistêmica 

Aumento do número de hospitalizações 

Deficiência da imunidade 

Disfunção do acesso vascular 

Fadiga 

Febre 

Fraqueza 

Peso seco descontrolado 

Presença de invasores na corrente sanguínea 

Prurido 

Resposta mal adaptada ao estresse 

 

 Assim, com a construção da lista das características definidoras para a 

composição do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes 

submetidos à hemodiálise, realizou-se a análise para a adequação das definições 

conceituais e empíricas de cada termo pelos juízes (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Análise da adequação das definições conceituais e empíricas das 
características definidoras para o diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em 
pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Características definidoras n % p* 

Acesso vascular infeccionado    
Definição conceitual: É a instalação da infecção no 
sítio de inserção do cateter, sem repercussões 
sistêmicas. 

21 95,5 0,972 

Definição empírica: O examinador observará no sítio 
do acesso sinais de infecção local (secreção purulenta 
e/ou hiperemia).  

21 95,5 0,972 

Alteração da coagulação    
Definição conceitual: É a presença de distúrbios para 
a ativação plaquetária.  

21 95,5 0,972 

Definição empírica: O examinador observa nos 
exames laboratoriais do indivíduo plaquetopenia e/ou 
sangramentos na pele (petéquias, púrpuras e 
equimoses) e/ou em mucosas (epistaxes, hemoptise, 
sangramento intestinal, urinário ou menometrorragia).  

21 95,5 0,972 

Deficiência da imunidade    
Definição conceitual: É a capacidade insuficiente da 
proteção do organismo. 

20 90,9 0,863 

Definição empírica: O examinador observa no exame 
laboratorial do indivíduo leucocitose e/ou leucopenia 
e/ou número de anticorpos insuficiente para atingir a 

19 
 
 

86,4 
 
 

0,661 
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imunidade específica após vacina (ex.: Hepatite B). 
Presença de invasores na corrente sanguínea    

Definição conceitual: É a presença de micro-
organismos que provocam doenças infecciosas no 
sangue. 

20 90,9 0,863 

Definição empírica: O examinador observa no exame 
laboratorial do indivíduo a titulação positiva para micro-
organismos (príons, vírus, bactérias, fungos e 
parasitas) que provocam doenças infecciosas.   

20 90,9 0,863 

Febre    
Definição conceitual: É o aumento da temperatura 
corporal.  

18 81,8 0,424 

Definição empírica: O examinador faz mensuração da 
temperatura corporal utilizando o termômetro na área 
axilar e observa uma temperatura acima de 37º C. 

17 77,3 0,226 

Aumento da pressão arterial sistêmica    
Definição conceitual: É uma condição clínica 
caracterizada por níveis elevados e sustentados de 
pressão arterial sistêmica. 

20 90,9 0,863 

Definição empírica: O examinador deverá aferir três 
vezes a pressão arterial do membro em que não há o 
acesso vascular, utilizando os procedimentos 
recomendados para a medida da pressão arterial 
segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. E, em 
seguida, fazer a média das duas últimas aferições, 
obtendo assim a pressão arterial real. Por último, 
observa que a pressão arterial real está acima de 
130/80 mmHg. 

20 90,9 0,863 

Distúrbios nutricionais (p. ex. Anorexia)    
Definição conceitual: São problemas relacionados ao 
consumo inadequado de alimentos, tanto por escassez 
quanto por excesso. 

18 81,8 0,424 

Definição empírica: O examinador deverá aplicar o 
instrumento da Avaliação Global Subjetiva (AGS), o 
qual contempla perguntas sobre a ingestão de 
alimentos pelo paciente; pesquisa de acúmulos de 
gordura e músculos no corpo; mudanças no peso; 
mudanças nos tecidos ao redor da face, braços, mãos, 
ombros e pernas; a ingestão de alimentos; os níveis de 
atividade e energia; e problemas que possam interferir 
na alimentação. E realizar a mensuração do peso e da 
altura para a obtenção do índice de massa corpórea 
(IMC). Em seguida, analisar a presença das 
classificações 2= suspeita de desnutrição ou 
moderadamente desnutrido ou 3= desnutrido grave 
pelo AGS, e/ou valores do IMC que não correspondam 
ao peso ideal (menores que 18,5 e maiores que 24,9). 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,424 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraqueza    
Definição conceitual: É uma sensação de mal-estar 
acompanhada de cansaço que só melhora com o 

18 81,8 0,424 
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repouso. 
Definição empírica: O examinador indaga sobre a 
presença de sensação de mal-estar acompanhada de 
cansaço quando realiza esforços e o indivíduo 
responde que sim, e que só melhoram com o repouso. 

18 81,8 0,424 

Aumento do número de hospitalizações    
Definição conceitual: É o aumento da frequência de 
entradas em emergências hospitalares. 

19 86,4 0,661 

Definição empírica: O examinador questiona o 
indivíduo sobre o número de entradas em emergências 
hospitalares nos últimos três meses e no mesmo 
período do ano anterior. E, em seguida, compara se 
aumentou o número de entradas em emergências 
hospitalares no mesmo período do ano anterior. 

19 86,4 0,661 

Disfunção do acesso vascular    
Definição conceitual: É quando não se obtém um 
fluxo de sangue desejável, o acesso tem meia-vida 
curta e apresenta alto índice de complicações. 

19 86,4 0,661 

Definição empírica: O examinador verifica que o fluxo 
sanguíneo do acesso durante a hemodiálise está 
menor do que o desejável (< 300 ml/mim). 

18 81,8 0,424 

Peso seco descontrolado    
Definição conceitual: É o peso que o paciente 
apresenta com sobrecarga de líquidos evidente e com 
intolerância à diálise por apresentar hipotensão ou 
sintomas da baixa pressão. 

18 81,8 0,424 

Definição empírica: O examinador, antes da 
hemodiálise, deverá pesar o indivíduo e checar se o 
paciente não está com o peso seco prescrito. 

17 77,3 0,226 

Resposta mal adaptada ao estresse    
Definição conceitual: É o resultado da interação entre 
as características da pessoa e as demandas do meio, 
de forma descompensada. 

18 81,8 0,424 

Definição empírica: O examinador indaga sobre a 
reação do indivíduo para as demandas do meio e o 
indivíduo relata não reagir bem. 

17 77,3 0,226 

Fadiga    
Definição conceitual: É a sensação de cansaço ou 
falta de energia ao realizar esforços. 

18 81,8 0,424 

Definição empírica: O examinador questiona sobre a 
presença de cansaço e/ou falta de energia ao realizar 
esforços ao indivíduo e este responde de forma 
positiva. 

18 81,8 0,424 

Prurido    
Definição conceitual: É a sensação desagradável que 
provoca o desejo de coçar.  

17 
 

77,3 
 

0,226 
 

Definição empírica: O indivíduo relata o desejo de 
coçar e o examinar verifica o ato de coçar do indivíduo. 

17 77,3 0,2262 

*- teste binomial. 
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 As definições conceitual e empírica das características definidoras 

apresentaram proporção de adequação superior ao adotado (85%) conforme o valor 

p>0,05, assim sendo, mantiveram todas as definições para a composição da lista 

final das definições conceituais e empíricas das características definidoras do 

diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes submetidos à 

hemodiálise. 

 Uma especialista fez sugestão da inclusão da avaliação clínica na definição 

empírica do consequente peso seco descontrolado. Outros três juízes solicitaram a 

alteração do valor da temperatura da definição empírica da característica definidora 

Febre para 38º C. 

 Sendo assim, após a análise estatística do teste binomial e das sugestões 

dos juízes, criou-se a lista das definições conceituais e empíricas das 13 

características definidoras propostas para o diagnóstico de enfermagem Proteção 

ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise (Quadro 8). 

 
Quadro 8 – Proposta das definições conceituais e empíricas para as características 
definidoras para do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Características definidoras 

Presença de invasores na corrente sanguínea 

Definição conceitual: É a presença de micro-organismos que provocam doenças 
infecciosas no sangue. 

Definição empírica: O examinador observa no exame laboratorial do indivíduo a 
titulação positiva para micro-organismos (príons, vírus, bactérias, fungos e 
parasitas) que provocam doenças infecciosas.   

Aumento do número de hospitalizações 

Definição conceitual: É o aumento da frequência de entradas em emergências 
hospitalares. 

Definição empírica: O examinador questiona o indivíduo sobre o número de 
entradas em emergências hospitalares nos últimos três meses e no mesmo 
período do ano anterior. E, em seguida, compara se aumentou o número de 
entradas em emergências hospitalares no mesmo período do ano anterior. 

Peso seco descontrolado 

Definição conceitual: É o peso que o paciente apresenta com sobrecarga de 
líquidos evidente e com intolerância à diálise por apresentar hipotensão ou 
sintomas da baixa pressão. 

Definição empírica: O examinador, antes da hemodiálise, deverá pesar o 
indivíduo e comparar com o peso seco prescrito. Este evidenciará aumento do 
peso prescrito. E também poderá evidenciar no indivíduo sinais e sintomas da 
sobrecarga de líquidos na avaliação clínica (ex. edema e aumento de pressão 
arterial).  

Acesso vascular infeccionado 

Definição conceitual: É a instalação da infecção no sítio de inserção do cateter, 
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sem repercussões sistêmicas. 

Definição empírica: O examinador observará no sítio do acesso sinais de 
infecção local (secreção purulenta e/ou hiperemia).  

Disfunção do acesso vascular 

Definição conceitual: É quando não se obtém um fluxo de sangue desejável, o 
acesso tem meia-vida curta e apresenta alto índice de complicações. 

Definição empírica: O examinador verifica que o fluxo sanguíneo do acesso 
durante a hemodiálise está menor do que o desejável (< 300 ml/mim). 

Aumento da pressão arterial sistêmica 

Definição conceitual: É uma condição clínica caracterizada por níveis elevados e 
sustentados de pressão arterial sistêmica. 

Definição empírica: O examinador deverá aferir três vezes a pressão arterial do 
membro em que não há o acesso vascular, utilizando os procedimentos 
recomendados para a medida da pressão arterial segundo as Diretrizes Brasileiras 
de Hipertensão. E, em seguida, fazer a média das duas últimas aferições, obtendo 
assim a pressão arterial real. Por último, observa que a pressão arterial real está 
acima de 130/80 mmHg. 

Febre 

Definição conceitual: É o aumento da temperatura corporal.  

Definição empírica: O examinador faz mensuração da temperatura corporal 
utilizando o termômetro na área axilar e observa uma temperatura acima de 38º C. 

Alteração da coagulação 

Definição conceitual: É a presença de distúrbios para a ativação plaquetária.  

Definição empírica: O examinador observa nos exames laboratoriais do indivíduo 
plaquetopenia e/ou sangramentos na pele (petéquias, púrpuras e equimoses) e/ou 
em mucosas (epistaxes, hemoptise, sangramento intestinal, urinário ou 
menometrorragia).  

Deficiência da imunidade 

Definição conceitual: É a capacidade insuficiente da proteção do organismo. 

Definição empírica: O examinador observa no exame laboratorial do indivíduo 
leucocitose e/ou leucopenia e/ou número de anticorpos insuficiente para atingir a 
imunidade específica após vacina (ex.: Hepatite B). 

Fadiga 

Definição conceitual: É a sensação de cansaço ou falta de energia ao realizar 
esforços. 

Definição empírica: O examinador questiona sobre a presença de cansaço e/ou 
falta de energia ao realizar esforços ao indivíduo e este responde de forma 
positiva. 

Fraqueza 

Definição conceitual: É uma sensação de mal-estar acompanhada de cansaço 
que só melhora com o repouso. 

Definição empírica: O examinador indaga sobre a presença de sensação de mal-
estar acompanhada de cansaço quando realiza esforços e o indivíduo responde 
que sim, e que só melhoram com o repouso. 

Prurido 

Definição conceitual: É a sensação desagradável que provoca o desejo de coçar.  

Definição empírica: O indivíduo relata o desejo de coçar e o examinar verifica o 
ato de coçar do indivíduo. 

Resposta mal adaptada ao estresse 
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Definição conceitual: É o resultado da interação entre as características da 
pessoa e as demandas do meio, de forma descompensada. 

Definição empírica: O examinador indaga sobre a reação do indivíduo para as 
demandas do meio e o indivíduo relata não reagir bem. 

 

5.2.5 Proposta dos componentes para o diagnóstico de enfermagem Proteção 

ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise 

 

 Outrossim, após a análise da definição do diagnóstico, da localização em 

relação ao domínio e classe, da análise dos fatores relacionados e das 

características definidoras e das definições conceituais e empíricas pelos juízes, 

houve a readequação dos mesmos, quando pertinente, a fim de torná-los mais 

representativos para o diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes 

submetidos à hemodiálise, e obtendo o produto final das etapas de análise de 

conceito e de conteúdo por juízes (Quadro 9). 

 

Quadro 9 - Proposta para o diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz para 
pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise 

Domínio 

11: Segurança/Proteção 

Classe 

2: Lesão física 

Definição 

Diminuição na capacidade de proteger-se de ameaças internas ou externas, como 
doenças ou lesões. 

Fatores relacionados 

Ausência das vacinas de rotina 

Definição conceitual: É a não realização dos esquemas de vacinação do 
calendário nacional referente à idade do indivíduo e do calendário de vacinação de 
pacientes especiais, como o recomendado para indivíduos com doença renal 
crônica, disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. 

Definição empírica: O examinador deverá checar se há falta de vacinas dos 
esquemas do calendário nacional referente à idade e do calendário de vacinação de 
pacientes especiais (indivíduos com doença renal crônica) que são disponibilizados 
pelo Sistema Único de Saúde.                                                                          
Vacinas para adultos: Vacina contra Difteria e Tétano (dT); Vacina contra Febre 
Amarela para áreas endêmicas; Vacina contra Sarampo, Caxumba e Rubéola 
(SCR); Vacina contra Influenza ou Gripe; e Vacina contra Pneumonia causada pelo 
pneumococo. 
Vacinas especialmente recomendadas para indivíduos com Doença Renal Crônica: 
Vacinas contra Hepatite A, B e A e B; Vacina contra a Influenza; Vacina contra a 
Pneumocócica conjugada; Vacina contra a Pneumocócica 23V, Vacina contra a 
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Varicela; Vacina contra a Haemophilus influenzae b. 

Não adesão aos cuidados relacionados aos acessos vasculares (cateter e 
fístula arteriovenosa) 

Definição conceitual: É a não realização de pelo menos 80% dos cuidados gerais 
e os preconizados no serviço, relacionados ao acesso vascular do indivíduo. 

Definição empírica: O examinador deverá questionar sobre a execução dos 
cuidados gerais e os preconizados no serviço, relacionados ao acesso vascular do 
indivíduo. E, em seguida, analisar se o indivíduo não realiza pelo menos 80% 
desses cuidados. 

Cuidados gerais relacionados aos cateteres: evitar dormir sobre o cateter; evitar 
manipulação do cateter, mantendo-o fixo com uma fita adesiva; proteger o cateter 
com impermeável durante o banho; manter o curativo limpo e seco, e procurar a 
equipe de nefrologia em caso de anormalidade; procurar o serviço de nefrologia se 
ocorrerem dor, sangramento, visualização de secreção purulenta sob o curativo na 
inserção do cateter, ou febre.  
Cuidados gerais relacionados à fístula arteriovenosa: preservar o braço não 
dominante, evitando coletas de sangue e verificação de pressão arterial; realizar 
exercícios de compressão manual – abrir e fechar a mão contra objeto; evitar o uso 
de roupas apertadas, de relógios e pulseiras apertados, assim como deitar sobre ou 
carregar peso com o braço da fístula; verificar diariamente o funcionamento da 
fístula, por meio da palpação do frêmito; procurar o serviço de nefrologia no caso de 
observar qualquer anormalidade na fístula; proteger a fístula de traumatismos; lavar 
o braço da fístula com água e sabão neutro ou antisséptico antes da punção; retirar 
os curativos dos locais da punção após 4 a 6 horas do término da hemodiálise; em 
caso de sangramento realizar curativo compressivo não circular, somente no local 
do sangramento; aplicar compressas frias frequentes durante as 24 horas que 
sucedem a hemodiálise, quando ocorrer a formação de hematoma; e aplicar 
compressas mornas frequentes após as 24 horas que sucedem a hemodiálise, 
quando ocorrer a formação de hematoma, para auxiliar na sua absorção. 

Não adesão às medidas de controle de infecção 

Definição conceitual: É a não realização de pelo menos 80% das medidas gerais e 
preconizadas no serviço para o controle de infecção pelos profissionais de saúde. 

Definição empírica: O examinador deverá questionar o indivíduo sobre a execução 
das medidas gerais e preconizadas no serviço para o controle de infecção pelo 
profissional de saúde responsável por ele, naquela sessão de hemodiálise. E, em 
seguida, analisar se o profissional não realizou pelo menos 80% desses cuidados. 
Medidas gerais para o controle de infecção: higienizar as mãos antes e após o 
contato com o paciente; utilizar luvas, máscaras, óculos de proteção e aventais 
quando houver risco de contato com material biológico; não usar medicamentos 
com dosagens múltiplas; ter cuidados com materiais perfurocortantes; realizar 
limpeza ambiental; e fazer processamento adequado de materiais e das máquinas. 

Não adesão à dieta prescrita 

Definição conceitual: É a não realização de pelo menos 80% das recomendações 
da dieta prescrita para o indivíduo.  

Definição empírica: O examinador deverá questionar o indivíduo sobre a 
realização das recomendações da dieta prescrita (exemplo: redução de sal, 
proteínas, alimentos ricos em fósforo e da ingestão de líquidos). E, em seguida, 
analisa se o indivíduo não faz pelo menos 80% do que é recomendado. 

Não adesão à terapia medicamentosa 

Definição conceitual: É a não utilização dos medicamentos prescritos em pelo 
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menos 80% do seu total, e a não observação de horários, doses, tempo de 
tratamento.  

Definição empírica: O examinador deverá questionar o indivíduo sobre a 
realização das medicações prescritas (exemplos: vitaminas, eritropoietina, quelante 
do fósforo e anti-hipertensivos). E, em seguida, analisa se o indivíduo não faz pelo 
menos 80% do que é prescrito. 

Distúrbios nutricionais (p. ex. Anorexia) 

Definição conceitual: São problemas relacionados ao consumo inadequado de 
alimentos, tanto por escassez quanto por excesso. 

Definição empírica: O examinador deverá aplicar o instrumento da Avaliação 
Global Subjetiva (AGS), o qual contempla perguntas sobre a ingestão de alimentos 
pelo paciente; pesquisa de acúmulos de gordura e músculos no corpo; mudanças 
no peso; mudanças nos tecidos ao redor da face, braços, mãos, ombros e pernas; a 
ingestão de alimentos; os níveis de atividade e energia; e problemas que possam 
interferir na alimentação. E realizar a mensuração do peso e da altura para a 
obtenção do índice de massa corpórea (IMC). Em seguida, analisar a presença das 
classificações 2= suspeita de desnutrição ou moderadamente desnutrido ou 3= 
desnutrido grave pelo AGS, e/ou valores do IMC que não correspondam ao peso 
ideal (menores que 18,5 e maiores que 24,9). 

Presença de comorbidades (p. ex. Câncer) 

Definição conceitual: É a coexistência de transtornos ou doenças. 

Definição empírica: O examinador deverá questionar o indivíduo sobre a presença 
de outras doenças (exemplos: Hipertensão, Diabetes e Câncer). 

Abuso de drogas 

Definição conceitual: É um padrão mal adaptativo de uso de uma substância 
levando a prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo.  

Definição empírica: O examinador deverá questionar o indivíduo sobre o uso de 
drogas que o levem a prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo. 

Distúrbios imunológicos 

Definição conceitual: É a resposta ineficiente do sistema imunológico aos 
microrganismos invasores, os quais põem em risco a vida do indivíduo. 

Definição empírica: O examinador verifica alterações da série branca no 
hemograma e/ou um número de anticorpos insuficientes para atingir a imunidade 
específica, mesmo após a vacina específica (exemplo: não imunidade para o vírus 
da Hepatite B após o esquema da vacina). 

Extremos de idade 

Definição conceitual: São pessoas menores de 2 anos e maiores de 65 anos de 
idade. 

Definição empírica: O examinador indaga sobre a idade do indivíduo e em 
seguida, se a resposta for “maior que 65 anos”, ele o enquadra como extremo de 
idade.  

Perfis sanguíneos anormais (p. ex. leucopenia, trobocitopennia, anemia, 
coagulação) 

Definição conceitual: São alterações nos valores dos parâmetros de normalidade 
dos componentes do plasma sanguíneo. 

Definição empírica: O examinador verifica no hemograma completo do indivíduo a 
presença de alterações estabelecidas em relação aos parâmetros de normalidade.  

Medicamentos que reduzem a imunidade (p. ex. antineoplásicos, 
corticosteroides, imunossupressores, anticoagulantes) 
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Definição conceitual: É a utilização de medicamentos que reduzem a imunidade 
pelo indivíduo. 

Definição empírica: O examinador questiona se o paciente faz uso de 
medicamentos que reduzem a imunidade e, sendo a resposta sim, pede para serem 
citados.  

Efeitos colaterais e adversos relacionados ao tratamento (medicamentoso, 
cirúrgico, hemodialítico) 

Definição conceitual: Eventos colaterais ou adversos ocasionados por alguma 
forma de tratamento. 

Definição empírica: O examinador indaga o indivíduo sobre a ocorrência de algum 
incidente e/ou complicação durante seu tratamento hemodialítico.   

Características definidoras 

Presença de invasores na corrente sanguínea 

Definição conceitual: É a presença de micro-organismos que provocam doenças 
infecciosas no sangue. 

Definição empírica: O examinador observa no exame laboratorial do indivíduo a 
titulação positiva para micro-organismos (príons, vírus, bactérias, fungos e 
parasitas) que provocam doenças infecciosas.   

Aumento do número de hospitalizações 

Definição conceitual: É o aumento da frequência de entradas em emergências 
hospitalares. 

Definição empírica: O examinador questiona o indivíduo sobre o número de 
entradas em emergências hospitalares nos últimos três meses e no mesmo período 
do ano anterior. E, em seguida, compara se aumentou o número de entradas em 
emergências hospitalares no mesmo período do ano anterior. 

Peso seco descontrolado 

Definição conceitual: É o peso que o paciente apresenta com sobrecarga de 
líquidos evidente e com intolerância à diálise por apresentar hipotensão ou sintomas 
da baixa pressão. 

Definição empírica: O examinador, antes da hemodiálise, deverá pesar o indivíduo 
e comparar com o peso seco prescrito. Este evidenciará aumento do peso prescrito. 
E também poderá evidenciar no indivíduo sinais e sintomas da sobrecarga de 
líquidos na avaliação clínica (ex. edema e aumento de pressão arterial). 

Acesso vascular infeccionado 

Definição conceitual: É a instalação da infecção no sítio de inserção do cateter, 
sem repercussões sistêmicas. 

Definição empírica: O examinador observará no sítio do acesso sinais de infecção 
local (secreção purulenta e/ou hiperemia).  

Disfunção do acesso vascular 

Definição conceitual: É quando não se obtém um fluxo de sangue desejável, o 
acesso tem meia-vida curta e apresenta alto índice de complicações. 

Definição empírica: O examinador verifica que o fluxo sanguíneo do acesso 
durante a hemodiálise está menor do que o desejável (< 300 ml/mim). 

Aumento da pressão arterial sistêmica 

Definição conceitual: É uma condição clínica caracterizada por níveis elevados e 
sustentados de pressão arterial sistêmica. 

Definição empírica: O examinador deverá aferir três vezes a pressão arterial do 
membro em que não há o acesso vascular, utilizando os procedimentos 
recomendados para a medida da pressão arterial segundo as Diretrizes Brasileiras 
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de Hipertensão. E, em seguida, fazer a média das duas últimas aferições, obtendo 
assim a pressão arterial real. Por último, observa que a pressão arterial real está 
acima de 130/80 mmHg. 

Febre 

Definição conceitual: É o aumento da temperatura corporal.  

Definição empírica: O examinador faz mensuração da temperatura corporal 
utilizando o termômetro na área axilar e observa uma temperatura acima de 38º C. 

Alteração da coagulação 

Definição conceitual: É a presença de distúrbios para a ativação plaquetária.  

Definição empírica: O examinador observa nos exames laboratoriais do indivíduo  
plaquetopenia e/ou sangramentos na pele (petéquias, púrpuras e equimoses) e/ou 

em mucosas (epistaxes, hemoptise, sangramento intestinal, urinário ou 
menometrorragia). 

Deficiência da imunidade 

Definição conceitual: É a capacidade insuficiente da proteção do organismo. 

Definição empírica: O examinador observa no exame laboratorial do indivíduo 
leucocitose e/ou leucopenia e/ou número de anticorpos insuficientes para atingir a 
imunidade específica após vacina (ex.: Hepatite B). 

Fadiga 

Definição conceitual: É a sensação de cansaço ou falta de energia ao realizar 
esforços. 

Definição empírica: O examinador questiona sobre a presença de cansaço e/ou 
falta de energia ao realizar esforços ao indivíduo e este responde de forma positiva. 

Fraqueza 

Definição conceitual: É uma sensação de mal-estar acompanhada de cansaço 
que só melhora com o repouso. 

Definição empírica: O examinador indaga sobre a presença de sensação de mal-
estar acompanhada de cansaço quando realiza esforços e o indivíduo responde que 
sim, e que só melhoram com o repouso. 

Prurido 

Definição conceitual: É a sensação desagradável que provoca o desejo de coçar.  

Definição empírica: O indivíduo relata o desejo de coçar e o examinar verifica o ato 
de coçar do indivíduo. 

Resposta mal adaptada ao estresse 

Definição conceitual: É o resultado da interação entre as características da pessoa 
e as demandas do meio, de forma descompensada. 

Definição empírica: O examinador indaga sobre a reação do indivíduo para as 
demandas do meio e o indivíduo relata não reagir bem. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Para a revisão de um diagnóstico de enfermagem se faz necessária uma 

revisão crítica de todos os seus elementos – localização, título, definição, 

características definidoras e fatores relacionados ou de risco (HERDMAN, 2012).  E 

uma das ferramentas utilizadas é a análise do conceito subsidiada de uma revisão 

integrativa da literatura. 

 Na revisão integrativa realizada no presente estudo, apenas um artigo 

abordou a temática dos diagnósticos de enfermagem. Nesse artigo, o diagnóstico da 

NANDA Internacional Proteção ineficaz estava presente no domínio 

segurança/proteção e foi prevalente em 80,6% dos indivíduos que estavam em 

tratamento hemodialítico, tendo como características definidoras a presença de 

anorexia, dispneia, fadiga e fraqueza e o fator relacionado perfis sanguíneos 

anormais (BISCA; MARQUES, 2010). Destaca-se que, nos demais artigos, o termo 

“proteção” foi utilizado em perspectivas diferentes, tais como: resposta imune do 

organismo após vacina, resposta do organismo positiva após adoções de cuidados 

clínicos, nutricionais e do tratamento hemodialítico e barreira do organismo para 

proteger-se de ameaças como doenças ou lesões. 

 Após a síntese do conhecimento através da análise do conceito proteção, foi 

elaborado um instrumento para a avaliação do conteúdo pelos juízes, o qual 

apresentou o resultado da etapa da análise do conceito e de questionamentos que 

surgiram após a revisão crítica das autoras. 

 Estudos que realizaram a validação de conteúdo de diagnósticos de 

enfermagem presentes na Taxonomia II da NANDA Internacional também 

apresentaram dados semelhantes ao perfil dos juízes, sendo a média de idade de 42 

e 44,02 anos, tempo de formação profissional de 18 e 20,92 anos e o sexo feminino 

com percentual de 96% e 96,15% (GALDEANO; ROSSI; PELEGRINO, 2008; 

POMPEO; PAIVA, 2014).  

 Salienta-se o fato de que todos os 22 juízes já tinham desenvolvido estudos 

(tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, artigo e/ou resumo) sobre a 

temática de diagnósticos de enfermagem e grande parte na temática de nefrologia. 

Contudo, poucos participavam de grupos de pesquisa temáticos sobre diagnósticos 

de enfermagem.  
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 Para Galdeano e Rossi (2006), quanto mais títulos, pesquisas realizada e 

quanto maior for a experiência clínica do enfermeiro, mais experto ele será e assim 

suas respostas  apresentarão um estado mais real para um determinado fenômeno. 

 A utilização de diagnósticos de enfermagem na prática clínica, no Brasil, 

apesar de ser parte do processo de trabalho do enfermeiro e ser regulamentada pelo 

Conselho Federal de Enfermagem, ainda não se configurou como uma atividade 

consolidada entre os enfermeiros (POMPEO; ROSSI; PAIVA, 2014). Contudo, a 

importância do uso das taxonomias para a identificação dos diagnósticos de 

enfermagem, assim como de todas as etapas do processo de enfermagem, com a 

finalidade de beneficiar o paciente, os profissionais e a instituição, está cada vez 

mais presente no ambiente acadêmico. E, dessa maneira, almeja-se uma 

continuidade para o ambiente assistencial. 

 A definição apresentada na Taxonomia da NANDA Internacional para o 

diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz é “a diminuição na capacidade de 

proteger-se de ameaças internas ou externas, como doenças ou lesões” 

(HERDMAN, 2012, p. 221). Esta definição apresenta termos obscuros como 

“ameaças internas ou externas”, dificultando a compreensão do mesmo.  

 E essa incompreensão foi determinante para a importância e para alterar essa 

definição. O que foi realizado perante a análise do conceito e permitiu definir que a 

proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise é uma resposta diminuída 

da imunidade ao defender o organismo contra o ataque de invasores. 

 A não escolha desta opção pela maioria dos juízes pode ter sido relacionada 

com a palavra “imunidade”. Uma vez que alguns juízes apontaram que a utilização 

da palavra “imunidade” restringia para ameaças internas, excluindo ameaças 

externas. 

 Contudo, vale ressaltar que a imunidade é a proteção do organismo contra 

tudo o que pareça estranho, mais especificamente, doenças infecciosas. É dividida 

em imunidade inata, a qual consiste em defesas físicas, químicas, moleculares e 

celulares estabelecidas antes da infecção; e adaptativa, que usa um reconhecimento 

específico para cada tipo exclusivo de agente estranho. Os principais componentes 

da imunidade inata são: pele e membranas mucosas; células fagocíticas; linfócitos 

especializados; e várias proteínas plasmáticas. E a imunidade adaptativa consiste 

em linfócitos e seus produtos, incluindo os anticorpos (PORTH; MATFIN, 2010).   
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 A localização do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz foi um item 

que apresentou alternância de respostas entre os juízes. O que também foi 

identificado na própria Taxonomia da NANDA Internacional, uma vez que já esteve 

inserido no domínio Segurança/Proteção e na classe lesão física durante as versões 

anteriores e, na última atualização, houve o deslocamento deste diagnóstico para o 

domínio promoção em saúde e para a classe controle da saúde.   

 Segurança/Proteção representa o domínio 11 da classificação da Taxonomia 

II da NANDA Internacional. Este domínio é definido como estar livre de perigo, lesão 

física ou dano ao sistema imunológico; conservação contra perdas e proteção da 

segurança e da ausência de perigos. E apresenta seis classes: infecção, lesão 

física, violência, riscos ambientais, processos defensivos e termorregulação 

(HERDMAN, 2012). 

 E o domínio promoção da saúde é definido como a percepção de bem-estar 

ou de normalidade de funcionamento e estratégias utilizadas para manter o controle 

desse bem-estar e anormalidade do funcionamento, bem como para melhorá-los. E 

a classe controle de saúde é definida como a identificação, controle, desempenho e 

integração de atividades para manter a saúde e o bem-estar (HERDMAN, 2012). 

 Quanto aos fatores relacionados, após a análise do conceito e de conteúdo 

por juízes, ficaram inseridos para a proposta do diagnóstico de enfermagem 

Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise 13 fatores relacionados, 

sendo sete advindos da análise de conceito e seis, da Taxonomia da NANDA 

Internacional. 

 Os sete fatores relacionados incorporados após a análise de conceito foram: 

ausência das vacinas de rotina, não adesão aos cuidados relacionados aos acessos 

vasculares (cateter e fístula arteriovenosa), não adesão às medidas de controle de 

infecção, não adesão à dieta prescrita, não adesão à terapia medicamentosa, 

distúrbios nutricionais (p. ex. Anorexia) e presença de comorbidades (p. ex. Câncer). 

 A ausência de vacinas como um fator etiológico para a presença de proteção 

ineficaz foi inserida no contexto dos pacientes em hemodiálise uma vez que a 

resposta esperada após a implementação da vacina é uma imunidade específica 

para um determinado agente que provoca infecção.  

 Estudos que analisaram a eficiência da vacina contra o vírus da Hepatite B 

abordaram a proteção como a imunidade adquirida após a aplicação do esquema da 

vacina em pacientes submetidos à hemodiálise (BARRACLOUGH et al. 2009; 
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RAMEZANI et al. 2009; SURQUIN et al. 2009; TUNG et al. 2010; TIELEMANS et al. 

2010; CHAVES et al. 2011; LIN et al. 2011; VICTORIA-PERREIRA; MENDOZA-

SASSI, 2012; JANSSEN et al. 2013). Em adição, outras pesquisas também 

trouxeram a palavra “proteção” como a imunidade adquirida após a aplicação do 

esquema da vacina, mas abordaram outros agentes invasores, como o vírus da 

gripe e da raiva (SCHARPÉ et al. 2009; TANISARO et al. 2010; HAWDON et al. 

2012; LEE et al. 2011). Contudo, estes estudos apontaram a dificuldade da 

imunidade adquirida após o esquema de vacina em pacientes em hemodiálise e que 

a sua causa ainda não é definida. 

 A não adesão aos cuidados relacionados aos acessos vasculares (cateter e 

fístula arteriovenosa) apresenta-se como fator relacionado, uma vez que estudos 

contextualizaram a proteção como a adoção de medidas contra a infecção da 

corrente sanguínea relacionada ao cateter (BAKKE, 2010; MAKI et al. 2011).  

 A infecção da corrente sanguínea relacionada ao cateter significa aumento do 

número de hospitalizações, morbidade, mortalidade e encargo financeiro para o 

sistema de saúde. É a maior ameaça para a segurança dos pacientes em 

hemodiálise, sendo caracterizada quando um paciente submetido à sessão de 

hemodiálise apresenta febre (temperatura corporal > 38° C) e culturas positivas para 

o mesmo agente de hemoculturas extraídas do cateter e de uma veia periférica 

(MAKI et al. 2011).   

 Os fatores relacionados não adesão às medidas de controle de infecção, não 

adesão à dieta prescrita e não adesão à terapia medicamentosa foram elencados, já 

que o termo “proteção” também foi tratado em artigos como uma ação de aderir ao 

tratamento.  

 Ações de adesão ao tratamento como o controle hídrico, para prevenir o 

excesso de líquido no paciente renal crônico, uma vez que a sobrecarga de líquidos 

pode precipitar agravos, tais como: hipertensão e hipertrofia do ventrículo esquerdo 

(BI et al. 2012; MAMAT et al. 2012). Medidas que reduzam os distúrbios nutricionais 

e metabólicos para proporcionar energia para o organismo e resultar diminuição da 

fadiga e aumento na sobrevida (PELLICANO et al. 2011; CUI et al. 2013). 

Estabelecimento de condutas, tais como: uso de hipotensores e trombolíticos, 

diminuição do estresse e manutenção de taxa de colesterol, como formas de 

prevenir eventos cardiovasculares (GOMPOU et al. 2009; MORADI et al. 2009; 

AGARWAL; SINHA, 2009; CALO et al. 2013; NAKANO et al. 2010; TANHEHCO et 
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al. 2013). E ações com o cuidado do acesso vascular permitindo a integralidade 

(IBRAHIM, 2009; RICHARD; ENGEBRETSON, 2010).   

 Ibrahim (2009) elaborou uma pesquisa que abordou a proteção como o 

estabelecimento de medidas para o combate de infecções nas unidades de diálise. 

Para tanto, ele apontou as seguintes medidas para este combate: adesão do 

paciente ao plano terapêutico relacionado à dieta prescrita e aos cuidados 

relacionados aos acessos vasculares; e adesão dos profissionais em relação ao 

controle na prescrição de hemodiálise (peso seco e pressão arterial) e para as ações 

de controle de infecção (lavagem das mãos, uso de luvas, medicamentos com 

dosagem múltiplas proibidos, desinfecção e limpeza dos materiais, sorologias paras 

as hepatites, vacinação, isolamento de pacientes com sorologia positiva para 

hepatite C). 

 Os distúrbios nutricionais (ex. Anorexia), primeiramente listados como 

característica definidora e, após análise dos juízes, elencado como fator relacionado, 

é evidenciado como agente para a efetivação de uma proteção ineficaz, uma vez 

que, segundo Leal et al. (2008), o estado metabólico em constante alteração 

favorece a  diminuição na capacidade do organismo de se proteger, contribuindo 

para a instalação de infecções no pacientes com DRC. 

 Ademais, a hemodiálise, por ser um evento catabólico, pode provocar nos 

pacientes distúrbios nutricionais, como a desnutrição. E, quando instalada a 

desnutrição nos pacientes submetidos à hemodiálise, esta se torna uma fator de 

mau prognóstico, pois afeta adversamente a condição clínica dos mesmos 

(KOPPLE, 1994; KAMIMURA, 2003; STEFANELLI et al. 2010). 

 A presença de comorbidades (ex. Câncer) foi elencada como fator 

relacionado para uma proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise, por 

refletir uma forma provável de agravar o quadro de saúde dos pacientes (CORREA 

et al. 2011). 

 Em geral, pacientes em hemodiálise apresentam uma lista variada de 

comorbidades (ex. hipertensão arterial, diabetes mellitus, câncer e outros) (CORREA 

et al. 2011; SESSO et al. 2014). Dentre estas, a mais prevalente e com alto fator 

preditor de piora da sobrevida é o diabetes mellitus, dado que pode ser explicado 

devido ao processo acelerado de aterosclerose, resultando em alta taxa de 

mortalidade por causas cardiovasculares (ZASLAVSKY et al. 2005). 
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 Os sete fatores relacionados presentes na Taxonomia II da NANDA 

Internacional e que permaneceram na proposta do diagnóstico de enfermagem 

Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise de forma íntegra ou com 

modificações na nomenclatura, foram: abuso de drogas, distúrbios imunológicos, 

extremos de idade, perfis sanguíneos anormais (p. ex. leucopenia, trobocitopennia, 

anemia, coagulação), medicamentos que reduzem a imunidade (p.ex. 

antineoplásicos, corticosteroides, imunossupressores, anticoagulantes) e efeitos 

colaterais e adversos relacionados ao tratamento (medicamentoso, cirúrgico, 

hemodialítico). 

 O abuso de drogas é ratificado como fator relacionado, pois, juntamente com 

a depressão e demência, fazem parte das principais causas que elevam os índices 

de hospitalização devido a quadros psiquiátricos por pacientes com a insuficiência 

renal crônica (KIMMEL et al. 1998). 

 Há uma elevada prevalência de transtornos psiquiátricos associados a 

pacientes com a doença renal crônica e submetidos à hemodiálise, contudo estes 

ainda persistem como subdiagnosticados e subtratados (MOREIRA et al. 2014). 

 O fator etiológico distúrbios imunológicos para o diagnóstico de enfermagem 

Proteção ineficaz em pacientes em hemodiálise pode ser identificado, uma vez que 

indivíduos com insuficiência renal crônica são imunossuprimidos. E uma das causas 

para essa condição clínica é a instalação do quadro de uremia, a qual altera as 

funções das células polimorfonucleares e interfere na eficiência fagocitária, 

migratória e quimiotáxica, reduzindo assim a habilidade para matar microrganismos 

intracelulares (GIRNDT et al. 2001). 

 O fator relacionado extremos de idade para o diagnóstico de enfermagem 

Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise compreende os idosos, 

pois a outra ponta, menores de 2 anos, apresenta como a principal modalidade para 

o tratamento dialítico a diálise peritoneal (TANNURI;TANNURI, 2005; RIELLA et al., 

2010). 

 Os idosos são pessoas frágeis, pois estão com falta generalizada de força e 

são susceptíveis, de maneira atípica, às doenças e infecções, sendo assim, formam 

uma clientela potencial para a identificação do diagnóstico de enfermagem Proteção 

ineficaz (TEIXEIRA, 2008). 
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 O fator relacionado Perfis sanguíneos anormais (p. ex. leucopenia, 

trobocitopennia, anemia, coagulação) foi identificado em pacientes em hemodiálise 

em alguns estudos (SILVA; HOLANDA, 2009, BISCA; MARQUES, 2010). 

 A anemia, exemplo de um perfil de sangue anormal, é um achado quase 

universal entre pacientes com doença renal crônica em hemodiálise e está 

associada com aumento de mortalidade e piora da qualidade de vida (ROBINSON et 

al. 2005). 

 Os fatores relacionados Medicamentos que reduzem a imunidade (p.ex. 

antineoplásicos, corticosteroides, imunossupressores, anticoagulantes) e Efeitos 

colaterais e adversos relacionados ao tratamento (medicamentoso, cirúrgico, 

hemodialítico) podem predizer uma proteção ineficaz em pacientes submetidos à 

hemodiálise. Isto porque, devido à excreção renal comprometida nos pacientes em 

hemodiálise, um fármaco pode intensificar a possibilidade de surgimento de reações 

adversas e interações, situação que alarma ainda mais quando estes reduzem a 

imunidade, são prescritos por médicos de outras especialidades ou são utilizados 

como automedicação, sem um cuidado prévio estabelecidos por um profissional 

habilitado (BERKOW, 1995). 

 No que diz respeito às características definidoras, ficaram inseridas na 

proposta do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes submetidos 

à hemodiálise um total de 13, sendo sete advindas da análise de conceito e seis, da 

Taxonomia da NANDA Internacional. 

 As sete características definidoras incorporadas após a análise de conceito 

foram: presença de invasores na corrente sanguínea, aumento do número de 

hospitalizações, peso seco descontrolado, acesso vascular infeccionado, disfunção 

do acesso vascular, aumento da pressão arterial sistêmica e febre. 

 A presença de invasores é um sinal frequentemente observado em pacientes 

em hemodiálise. Invasores representam um grande grupo formado por agentes das 

doenças infecciosas e que constituem numa diversidade de microrganismos, 

podendo ser: príons, vírus, bactérias, fungos e parasitas – protozoários, helmintos e 

artrópodes (PORTH; MATFIN, 2010).   

 Autores afirmam que pacientes no estágio final da doença renal crônica e em 

tratamento hemodialítico apresentam alta incidência para doenças infecciosas e uma 

resposta deficiente para a eficácia de vacinas. Esses fatos podem ser relacionados 
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com a presença de um sistema imunológico prejudicado nesta clientela (SAGHEB; 

SAJJADI; SAJJADY, 2009; SCHARPÉ et al. 2009; TANISARO et al. 2010). 

 A causa principal para a presença da imunodeficiência na população com a 

doença renal crônica em tratamento de hemodiálise ainda é obscura. Contudo, 

vários são os fatores que podem potenciá-la, tais como: tratamento dialítico, 

presença de uma doença crônica, desnutrição, diminuição da produção de 

imunoglobulinas, redução da secreção de interleucina-2 pelos linfócitos T, função 

prejudicada dos macrófagos e deficiência de zinco (SAGHEB; SAJJADI; SAJJADY, 

2009; LIN et al. 2011). 

 Kato et al.  (2008) destacam que as principais causas de morte em pacientes 

renais crônicos são as doenças cardiovasculares e infecções. Os autores apontam 

que a disfunção do sistema imunitário é induzida pela toxidade urêmica, 

contribuindo, assim, para um sistema de defesa ineficaz. Complementando, Riella 

(2010) afirma que o acúmulo de toxinas urêmicas no paciente renal crônico está 

associado a uma série de distúrbios no organismo. Dentre estes, destacam-se os 

imunológicos, que são responsáveis pela ocorrência de infeções. 

 O indicador aumento do número de hospitalizações foi elencado como uma 

característica definidora do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz para 

pacientes em hemodiálise por refletir um estado em que o paciente se encontra 

vulnerável a agravos de saúde.  

 No Brasil, a taxa de internação hospitalar mensal entre pacientes em 

hemodiálise gira em torno de 5,7% (SESSO et al. 2014). Estudos que identificaram 

as principais causas de internamento hospitalar em pacientes em hemodiálise 

relataram uma predominância para os seguintes eventos: problemas com acesso 

vascular, afecções cardiovasculares e infecções (SESSO et al., 2008; PIVATTO; 

ABREU, 2010). 

 O peso seco descontrolado indica uma proteção ineficaz em pacientes 

submetidos à hemodiálise, uma vez que um peso controlado nesta clientela evita a 

incidência de eventos cardiovasculares. Isto porque a alternância do peso provoca 

sinais ou sintomas de hipovolemia ou hipervolemia, estado que pode gerar 

complicações (AGARWAL; WEIR, 2010). 

 As características definidoras Acesso vascular infeccionado e disfunção do 

acesso vascular foram elencadas para o diagnóstico de enfermagem Proteção 
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ineficaz em pacientes em hemodiálise, pois, quando instaladas, podem provocar um 

aumento da morbidade e mortalidade nesta clientela (CURTY et al. 2014). 

 O indicador clínico aumento da pressão arterial sistêmica foi estabelecido 

como característica definidora da proteção ineficaz em pacientes em hemodiálise 

por ter sido relacionado a uma maior mortalidade nesta clientela. Assim, desperta 

para a importância do tratamento da pressão arterial nesses indivíduos. O que foi 

evidenciado em duas metanálises recentes, as quais sugeriram uma redução dos 

eventos cardiovasculares e da mortalidade por qualquer causa nos pacientes em 

diálise com uso de drogas anti-hipertensivas (AGARWAL; SINHA, 2009; 

HEERSPINK et al. 2009). 

 A febre pode estar relacionada a processos infecciosos, o que em pacientes 

em hemodiálise comumente se associa à imunodeficiência que acomete esta 

clientela em decorrência da própria doença renal crônica (PIVATTO; ABREU, 2010). 

 Em pacientes em hemodiálise, a febre pode estar relacionada com infecção 

dos acessos, com contaminações pelo manuseio de materiais e por presença de 

pirogênios causados por endotoxinas bacterianas que passam pela membrana do 

dialisador vindas do dialisado (FERRAZ et al. 1981). 

 As seis características definidoras presentes na Taxonomia II da NANDA 

Internacional e que permaneceram na proposta do diagnóstico de enfermagem 

Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise de forma íntegra foram: 

alteração da coagulação, deficiência da imunidade, fadiga, fraqueza, prurido e 

resposta mal adaptada ao estresse. 

 A alteração da coagulação pode ser evidenciada em pacientes em 

hemodiálise devido ao uso de heparina nas sessões dialíticas como forma de 

prevenção da coagulação do sangue extracorpóreo. Dessa maneira, essa clientela 

pode adquirir fenômenos como a trombocitopenia, cuja complicação pode ser até 

fatal (FISCHER, 2007). Justificando assim um evento consequente de uma proteção 

ineficaz nestes pacientes. 

  A deficiência da imunidade é uma resposta inadequada da imunidade inata 

(disfunções de células fagocíticas e deficiência de complemento) ou da imunidade 

adaptativa que se faz presente pacientes com insuficiência renal crônica (GROTHE 

et al. 2010). E este indicador caracteriza uma proteção ineficaz nessa clientela, em 

que o paciente fica vulnerável para o surgimento de infecções. 
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 A fadiga, fraqueza e o prurido são sintomas frequentes em pacientes com a 

doença renal crônica (ALMERAS; ARGILES, 2009; MURTAGH, ADDINGTON-HALL; 

HIGGINSON, 2007; YONG et al., 2009) Entre os possíveis fatores para o 

desenvolvimento da fadiga e fraqueza, encontram-se endotoxinas circulantes, 

citocinas inflamatórias e maior estresse oxidativo (JOSHWA; KHAKHA; MAHAJAN, 

2012). E a fisiopatologia do prurido nessa clientela tem se mostrado multifatorial, 

como a relação com o hipertiroidismo, anemia ferropriva, distúrbios eletrólitos, 

neuropatia e as alterações do sistema imunológico (ROBINSON-BOSTOM; 

DIGIOVANNA, 2000; AKHYANI et al. 2005; WIKSTRÖM, 2007). 

 A fadiga e fraqueza são sintomas comuns e debilitantes para pacientes com 

doença renal terminal em hemodiálise e isso tem sido associado com diminuição da 

sobrevida e da qualidade de vida (HORIGAN et al. 2013). 

 O prurido está associado a uma baixa qualidade de vida e um aumento de 

mortalidade entre pacientes em hemodiálise. E pouco se conhece sobre a sua 

fisiopatologia (WELTER et al. 2011). Estudo apontou que pacientes com prurido 

moderado a grave apresentam 13% a 21% mais risco de mortalidade do que 

pacientes com prurido leve (AUCELLA et al. 2007).  

 A característica definidora resposta mal adaptada ao estresse está presente 

no diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes em hemodiálise 

porque o estresse nesta clientela pode agravar a condição clínica já existente no 

indivíduo (VALLE; SOUZA; RIBERIO, 2013). 

 Pacientes renais crônicos em tratamento de hemodiálise estão mais 

vulneráveis ao estresse e apresentam maior tendência de reagir a situações 

ameaçadoras com intensidade mais elevada de ansiedade. E, considerando que a 

ansiedade pode se estabelecer associada a quase todas as patologias, no caso da 

doença renal é provável que ela surja principalmente devido a dois fortes fatores: a 

cronicidade da doença e seu tratamento rígido (hemodiálise) (VALLE; SOUZA; 

RIBERIO, 2013). 

 Destarte, através da identificação dos atributos definidores, dos antecedentes 

e dos consequentes do conceito proteção, foi possível a construção das definições 

teóricas e empíricas dos componentes do diagnóstico de enfermagem PI, fato que 

contribui para o enriquecimento do corpo teórico da enfermagem, assim como 

permite aos enfermeiros práticos um direcionamento efetivo para o estabelecimento 

do plano de cuidados com os pacientes em hemodiálise. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 Com base na análise do conceito realizada nos 32 artigos advindos da 

revisão integrativa, o conceito proteção apresentou-se sob três formas diferentes: 

resposta imune do organismo após vacina, resposta do organismo positiva após 

adoções de cuidados clínicos, nutricionais e do tratamento hemodialítico e barreira 

do organismo para proteger-se de ameaças como doenças ou lesões.  

Os atributos identificados foram agrupados e totalizaram dois, a saber: 

resposta eficaz da imunidade e defesa do organismo contra a presença de 

invasores. E, dessa maneira, a proteção em paciente submetido à hemodiálise pôde 

ser entendida como a capacidade da imunidade de defender o organismo contra o 

ataque de invasores.  

 Foram identificados ainda os antecedentes e os consequentes do conceito 

proteção em pacientes submetidos à hemodiálise. Estes foram agrupados e 

identificados, sendo nove para os antecedentes: vacinas de rotina, sistema 

imunológico preservado, ausência de comorbidades, perfis sanguíneos normais, 

adesão à dieta, monitorização adequada da hemodiálise, adesão aos cuidados 

relacionados aos acessos vasculares (cateter e fístula arteriovenosa), adesão à 

terapia medicamentosa e adesão às medidas de controle de infecção.  

 E são 15 os consequentes, a saber: imunidade preservada, ausência de 

alteração da coagulação, ausência de invasores na corrente sanguínea, redução dos 

distúrbios nutricionais, diminuição do número de hospitalizações, qualidade de vida 

satisfatória em relação à saúde, peso seco controlado, ausência de infecção do 

acesso vascular, acesso vascular adequado (cateteres e fístula arteriovenosa), 

pressão arterial sistêmica dentro dos parâmetros de normalidade, diminuição de 

câimbras, tamanho do ventrículo esquerdo do coração dentro dos parâmetros de 

normalidade, ausência de febre, ausência de dispneia e ausência de fadiga.  

 Por fim, a partir da análise de conceito, foram construídos um caso modelo e 

um caso contrário, permitindo descrever o fenômeno de forma mensurável, 

aproximando a base de evidência com a prática. 

Outrossim, a identificação dos atributos definidores, dos antecedentes e dos 

consequentes aumentou a riqueza do vocabulário, possibilitando a construção de 

definições teóricas e empíricas para uma compreensão mais ampliada do conceito 

proteção em pacientes submetidos à hemodiálise. 
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Ademais, para a composição de uma base teórica para o diagnóstico de 

enfermagem Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise, foi realizada 

a aplicação de termos opostos para os atributos, os antecedentes e os 

consequentes evidenciados na análise de conceito de proteção, listados os fatores 

relacionados e as características definidoras encontradas na Taxonomia II da 

NANDA Internacional e apresentadas as definições conceituais e empíricas para os 

antecedentes/fatores relacionados e consequentes/características definidoras.  

 Assim, para definir a proteção ineficaz em pacientes submetidos à 

hemodiálise, houve a substituição da palavra “capacidade” pelo termo “resposta 

diminuída”, resultando em: a resposta diminuída da imunidade ao defender o 

organismo contra o ataque de invasores. Sendo os atributos definidores: resposta 

diminuída da imunidade e ataque de invasores. 

Em relação aos antecedentes evidenciados na análise do conceito, foram 

introduzidos termos de oposição, sendo nove, e nomeados de: ausência de vacinas 

de rotina, distúrbios imunológicos, presença de comorbidades, perfis sanguíneos 

anormais, não adesão à dieta, monitorização inadequada da hemodiálise, não 

adesão aos cuidados relacionados aos acessos vasculares (cateter e fístula 

arteriovenosa), não adesão à terapia medicamentosa e não adesão às medidas de 

controle de infecção. 

 E os 15 consequentes foram intitulados de: deficiência da imunidade, 

alteração da coagulação, presença de invasores na corrente sanguínea, distúrbios 

nutricionais, aumento do número de hospitalizações, baixa qualidade de vida 

relacionada à saúde, peso seco descontrolado, acesso vascular infeccionado, 

acesso vascular inadequado (cateteres e fístula arteriovenosa), aumento da pressão 

arterial sistêmica, câimbra, aumento do ventrículo esquerdo do coração, febre, 

dispneia, fadiga. 

Destarte, na segunda etapa do estudo, os 22 juízes julgaram cada item 

contido no instrumento elaborado na primeira etapa. No requisito definição, os juízes 

julgaram que a definição mais adequada é a mesma apresentada na Taxonomia II 

da NANDA Internacional (2012-2014): diminuição na capacidade de proteger-se de 

ameaças internas ou externas, como doenças ou lesões. 

Em relação à localização, julgaram como mais adequados o domínio 

segurança/proteção e a classe lesão física, o que diferencia do encontrado na 

Taxonomia II da NANDA Internacional. Recomendando assim um aprofundamento 
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de estudos sobre a configuração dos domínios e classes dos diagnósticos de 

enfermagem. 

 Na pauta sobre os fatores relacionados, os juízes julgaram como inadequados 

Câncer e Nutrição, pois apresentaram proporção de adequação inferior ao adotado 

(85%), conforme o valor p <0,05. Contudo, os juízes apontaram a introdução do fator 

relacionado Câncer como exemplo para o fator relacionado Presença de 

comorbidades.  

 Outras mudanças ocorridas no que tange aos fatores relacionados foram: a 

substituição do fator relacionado Terapia com medicamentos para Medicamentos 

que reduzem a imunidade e do fator relacionado Tratamentos relacionados a efeitos 

colaterais (p.ex. cirurgia, radioterapia) para Efeitos colaterais relacionados ao 

tratamento (medicamentoso, cirúrgico, hemodialítico); a adição da palavra “prescrita” 

no fator relacionado Não adesão à dieta; a adição da palavra “adverso” no fator 

relacionado Efeitos colaterais relacionados ao tratamento (medicamentoso, cirúrgico, 

hemodialítico); a retirada de “trombolíticos” do exemplo do fator relacionado 

Medicamentos que reduzem a imunidade e a introdução da característica definidora 

Distúrbios nutricionais (Anorexia). 

 Assim, após a análise estatística do teste binomial, das concordâncias para 

as indagações compostas no instrumento e das sugestões dos juízes, a lista dos 

fatores relacionados propostos para o diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz 

em pacientes submetidos à hemodiálise foi formada com 13 termos. São eles: 

Ausência das vacinas de rotina; Não adesão aos cuidados relacionados aos acessos 

vasculares (cateter e fístula arteriovenosa); Não adesão às medidas de controle de 

infecção; Não adesão à dieta prescrita; Não adesão à terapia medicamentosa; 

Distúrbios nutricionais (p. ex. Anorexia); Presença de comorbidades (ex. Câncer); 

Abuso de drogas; Distúrbios imunológicos; Extremos de idade; Perfis sanguíneos 

anormais (p. ex. leucopenia, trobocitopennia, anemia, coagulação); Medicamentos 

que reduzem a imunidade (p. ex. antineoplásicos, corticosteroides, 

imunossupressores, anticoagulantes); e Efeitos colaterais e adversos relacionados 

ao tratamento (medicamentoso, cirúrgico, hemodialítico). 

 No que diz respeito às definições conceitual e empírica dos fatores 

relacionados, os especialistas julgaram como inadequada somente as do fator 

relacionado Efeitos colaterais e adversos relacionados ao tratamento 

(medicamentoso, cirúrgico, hemodialítico), pois apresentaram proporção de 
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adequação inferior ao adotado (85%), conforme o valor p<0,05, assim sendo tiveram 

que ser reformulados. 

 Outras mudanças apresentadas para as definições conceituais e empíricas 

dos fatores relacionados foram: a incorporação do “reduzem a imunidade” para o 

fator relacionado Medicamentos que reduzem a imunidade, a inclusão da palavra 

“máquinas” ao final da definição empírica do fator relacionado Não adesão às 

medidas de controle de infecção, as reformulações das definições conceituais e 

empíricas para os fatores relacionados Efeitos colaterais e adversos relacionados ao 

tratamento (medicamentoso, cirúrgico, hemodialítico) e Distúrbios imunológicos.  

 No que tange à avaliação das 29 características definidoras/consequentes 

pelos juízes, 15 apresentaram proporção de adequação inferior ao adotado (85%), 

conforme o valor p <0,05. Foram elas: baixa qualidade de vida relacionada à saúde, 

câimbra, aumento do ventrículo esquerdo do coração, agitação, alteração 

neurossensorial, anorexia, calafrios, desorientação, dispneia, imobilidade, insônia, 

perspiração, prejuízo da cicatrização, tosse e úlcera por pressão. Dessa maneira, 

esses 15 termos foram retirados. 

 Ademais, mudanças ocorridas em relação às características definidoras 

foram: a substituição da característica definidora Anorexia de forma isolada para ser 

um exemplo de Distúrbios nutricionais e este termo para ser fator relacionado, e a 

troca da nomenclatura de Acesso vascular inadequado (cateteres e fístula 

arteriovenosa) para disfunção do acesso vascular. 

 Assim sendo, após a análise estatística do teste binomial, das concordâncias 

para as indagações do instrumento e das sugestões dos juízes, a lista das 

características definidoras propostas para o diagnóstico de enfermagem Proteção 

ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise foi formada com 14 termos: 

Presença de invasores na corrente sanguínea; Distúrbios nutricionais; Aumento do 

número de hospitalizações; Peso seco descontrolado; Acesso vascular infeccionado; 

Disfunção do acesso vascular; Aumento da pressão arterial sistêmica; Febre; 

Alteração da coagulação; Deficiência da imunidade; Fadiga; Fraqueza; Prurido; e 

Resposta mal adaptada ao estresse.  

 As definições conceitual e empírica das características definidoras 

apresentaram proporção de adequação superior ao adotado (85%), conforme valor 

p>0,05. Assim sendo mantiveram todas as definições para a composição da lista 

final das definições conceituais e empíricas das características definidoras do 
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diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes submetidos à 

hemodiálise. 

 Contudo, após as sugestões dos juízes, houve a inclusão da avaliação clínica 

na definição empírica do consequente peso seco descontrolado e a alteração do 

valor da temperatura na definição empírica da característica definidora Febre para 

38º C. 

 Assim, ao final das duas etapas, análise do conceito e validação do conteúdo 

por especialistas, obteve-se uma proposta para o diagnóstico de enfermagem 

Proteção ineficaz para pacientes submetidos à hemodiálise. Fato que respondeu as 

questões de pesquisa e confirmou a tese.  

 Nesse contexto, o resultado desta tese contribui para o enriquecimento do 

corpo de conhecimentos específico da enfermagem, uma vez que apresenta um 

quadro teórico de um fenômeno de enfermagem, ponto de partida para a construção 

de uma teoria. Assim como permite aos enfermeiros assistenciais um 

direcionamento mais eficaz para o estabelecimento dos cuidados com os pacientes 

em hemodiálise. 

 Diante do exposto, sugere-se a realização de novos estudos com essa 

temática, em especial a realização da validação clínica para a confirmação do 

resultado desta tese. 

 Vale ressaltar algumas limitações do presente estudo. Primeiramente, em 

relação à análise do conceito, as limitações que devem ser consideradas são: o não 

uso do diagnóstico de enfermagem de forma íntegra (rótulo mais julgamento) para a 

análise de conceito e, com isso, os termos encontrados tiveram que sofrer 

mudanças para se tornarem efetivos para o diagnóstico que contém o julgamento 

ineficaz. E o fato de a busca da revisão integrativa ter sido realizada apenas por um 

único pesquisador, assim, o resultado da revisão integrativa não ser suficiente para 

a construção das definições conceituais e empíricas, sendo necessária a consulta de 

livros-texto e outras publicações.  

 E, na análise do conteúdo por juízes, as limitações foram: a dificuldade de 

encontrar um especialista tanto em hemodiálise como no diagnóstico de 

enfermagem em questão, a presença de poucas sugestões no instrumento e a 

demora dos especialistas em responder ao instrumento, sendo necessária a 

prorrogação do prazo de entrega. Por fim, salienta-se o cuidado para a 
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generalização do resultado deste estudo, visto que as publicações foram focadas em 

pacientes em hemodiálise.  
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APÊNDICE A – Protocolo de revisão integrativa 

 
PROTOCOLO – REVISÃO INTEGRATIVA 

Tema: Validação do conteúdo do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz 

1) Objetivo: Identificar e revisar a definição, os antecedentes, os consequentes e 
as definições operacionais para cada indicador clínico do diagnóstico de 
enfermagem Proteção ineficaz em indivíduos submetidos à hemodiálise 

2) Questões norteadoras:  

 Qual a definição de Proteção em indivíduos submetidos à hemodiálise?  

 Quais são os fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem 
Proteção ineficaz em indivíduos submetidos à hemodiálise?  

 Quais são e como são definidas e mensuradas as características 
definidoras do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em 
indivíduos submetidos à hemodiálise? 

3) Estratégias para buscar as pesquisas 

Base de dados 

 Base de dados 1: Scopus  
 Base de dados 2: Cinahl 
 Base de dados 3: Pubmed 
 Base de dados 4: Lilacs 
 Base de dados 5: Cochrane 

Descritores (e sinonímias em inglês) 

 Proteção 

 Hemodiálise 

  Protection 

 Hemodialysis 

Cruzamentos 

 Proteção AND Hemodiálise 

 Protection AND Hemodialysis 

4) Seleção dos estudos 

Critérios de inclusão: 
 Artigos completos disponíveis gratuitamente nas bases de dados 

selecionadas nos últimos cinco anos; 
 Artigos disponíveis nos idiomas Português, Inglês ou Espanhol; 
 Artigos que abordem a temática relevante ao alcance do objetivo da 

revisão e que respondam às questões norteadoras deste estudo.  
Critérios de exclusão:  

 Artigos em formato de editoriais ou de cartas ao editor.  

5) Estratégia para coleta de dados dos estudos 

 Instrumento utilizado por Pompeo (2007) 

6) Estratégia para avaliação e síntese dos dados: 

 Estratégia para revisão integrativa de Pompeo, Rossi e Galvão (2009) 
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APÊNDICE B - Carta convite para participação dos juízes no estudo 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DEPARTAMENTO 
DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENFERMAGEM CURSO DE DOUTORADO 

Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59072-970 
Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: 

pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

Prezado enfermeiro(a), 

 Eu, Cecília Maria Farias de Queiroz Frazão, estou desenvolvendo uma 

pesquisa intitulada “Validação do conteúdo do diagnóstico de enfermagem 

Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise”, sob a orientação da 

Profa. Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira. 

 Venho por meio deste e-mail, solicitar a sua colaboração no estudo na 

qualidade de especialista em diagnóstico de enfermagem da NANDA Internacional 

e/ ou nefrologia.  

 O estudo objetiva validar o diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz para 

pacientes submetidos à hemodiálise. 

 O Sr. (a) precisará preencher um questionário contendo 2 partes, a saber: 

uma  contendo  dados  do  perfil  do  especialista  e  a  segunda  parte  refere-se  

a verificação dos conceitos relacionados ao diagnóstico de enfermagem Proteção 

ineficaz e seus componentes (definição, características definidoras e fatores 

relacionados) em pacientes submetidos à hemodiálise, os quais foram desenvolvidos 

anteriormente, na etapa de análise de conceito. 

 Caso aceite participar da pesquisa, assine o Termo de Consentimento Livre 

(TCLE) e Esclarecido que está em anexo e encaminhei a resposta de concordância 

do estudo, assim como o TCLE assinado. 

 Em seguida, enviarei o instrumento com suas devidas explicações para o 

preenchimento e maiores esclarecimentos sobre o estudo.   

 Estamos no aguardo de sua resposta, e  desde já agradecemos por sua 

honrosa colaboração. 

Atenciosamente, 

Cecília Maria Farias de Queiroz Frazão 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM CURSO DE 
DOUTORADO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

Prezado enfermeiro(a), 

 Eu Cecília Maria Farias de Queiroz Frazão, estou desenvolvendo uma 

pesquisa intitulada “Validação do conteúdo do diagnóstico de enfermagem Proteção 

ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise”, sob a orientação da Profa. Dra. 

Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira. 

 Esta pesquisa objetiva validar o diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz 

para pacientes submetidos à hemodiálise. Para tanto, na primeira etapa, 

identificaremos o conhecimento produzido na literatura acerca dos componentes 

(definição, características definidoras e fatores relacionados) do diagnóstico de 

enfermagem Proteção ineficaz em indivíduos submetidos à hemodiálise e 

compararemos os componentes propostos pela NANDA Internacional, àqueles 

evidenciados na literatura. Em seguida, construiremos as definições conceituais do 

diagnóstico e as referências conceituais e empíricas dos fatores relacionados e das 

características definidoras. Na segunda etapa, verificaremos com os juízes a 

adequação das definições conceituais e empíricas dos componentes do diagnóstico 

de enfermagem Proteção ineficaz. 

 Almeja-se com esse estudo melhorar a fundamentação científica do 

diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz no intuito de facilitar o uso de tal 

diagnóstico na prática clínica dos enfermeiros. Fora isso, tal estudo justifica-se pela 

grande incidência e prevalência de pacientes submetidos à hemodiálise no Brasil e 

no mundo, e pela possibilidade dos pacientes em hemodiálise apresentarem o 

diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz. 

 Após sua aceitação em participar da pesquisa, lhe será enviado o instrumento 

com as definições a serem validadas e lhe daremos um prazo de 30 dias para sua 

devolução.  Dou-lhe a garantia de que as informações obtidas serão utilizadas 

apenas para formulação deste trabalho, fora isso, lhe asseguro que a qualquer 
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momento terá acesso às informações sobre os procedimentos e benefícios 

relacionados ao estudo, inclusive para sanar dúvidas que possam ocorrer. Enfatizo 

que você tem liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e não 

participar do estudo, sem prejuízo algum e nenhuma informação será divulgado a 

seu respeito. 

 Caso precise entrar em contato comigo, informo-lhe abaixo meu nome e 

endereço, e o do meu orientador, além do telefone e endereço do Comitê de Ética 

em Pesquisa, ao qual este projeto foi submetido. 

 

1) Nome da aluna: Cecília Maria Farias de Queiroz Frazão. Departamento de 

Enfermagem, Campus Universitário, BR 101, s/n, Lagoa Nova. CEP: 59072-970, 

Natal-RN. Telefone:  (84) 32153889. E-mail: ceciliamfquerioz@gmail.com 

2)  Nome do orientador (a): Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira. Departamento de 

Enfermagem, Campus Universitário, BR 101, s/n, Lagoa Nova. CEP: 59072-970, 

Natal-RN. Telefone:  (84) 32153889. E-mail: analira@ufrnet.br 

3)  Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Endereço: Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova. CEP: 59072-970, Natal-

RN. 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO (ESPECIALISTA) 

 

Declaro que após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido 
o que me foi explicado, concordo em participar da pesquisa. 

 

 

  ,   de    de   . 

 

 

 

 

Assinatura do especialista / RG 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador / RG 
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APÊNDICE D - Distribuição dos artigos conforme área temática da revista, continente de desenvolvimento da pesquisa, ano de 

publicação, base em que o artigo foi indexado e avaliação da qualidade metodológica. 

 

Título Autores Revista Área Local Ano Base Evidência 

A Study on the 
Protection of 
Hemodialysis 

Patients Against 
Diphtheria and 

Tetanus. 

Sagheb MM, 
Sajjadi S, 
Sajjadi G. 

Renal Failure 
 
 

Medicina 
 
 

Ásia 
 

2009 SCOPUS III 

Analysis of the 
metabolic properties 

of maintenance 
hemodialysis 
patients with 

glucose-added 
dialysis based on 
high performance 

liquid 
chromatography 

quadrupole time-of-
flight mass 

spectrometry. 

Cui L, Meng Y, 
Xu D, Feng Y, 
Chen G, Hu B, 
Feng G, Yin L. 

Therapeutics 
and Clinical 

Risk 
Management 

 
 

Medicina 
 
 
 
 
 
 

Ásia 
 

2013 SCOPUS II 

Association between 
human leukocyte 

antigen class I and II 
alleles and hepatitis 

Grimaldi V; 
Sommese L; 
Picascia A; 
Casamassimi A; 

Human 
Immunology 

 

Medicina Europa 2013 
 

SCOPUS 
 

IV 
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C virus infection in 
high-risk 

hemodialysis 
patients awaiting 

kidney 
transplantation. 

Cacciatore F; 
Renda A; Rosa 
P; Montesano 
ML; Sabia C; 
Fiorito C; Iorio 
G; Napoli C. 

Comparison of 
hepatitis B surface 

antibody decay rates 
after vaccination 

between 
hemodialysis and 
peritoneal dialysis 

patients. 

Lin SY; Liua J-
H; Lin C-C; 
Wanga S-M; 
Tsaib C-A; 
Choua C-Y; 
Kuoa H-L; 
Wanga I-K; Liua 
Y-L; Lin H-H; 
Huanga C-C. 

Vaccine Medicina 
 
 
 
 
 

Ásia 2011 SCOPUS VI 

Cost-Effectiveness 
of Adjuvanted 

Versus 
Nonadjuvanted 

Influenza Vaccine in 
Adult Hemodialysis 

Patients. 

Lee BY; Stalter 
RM; Bacon KM; 
Tai JHY; Bailey 
RR; Zimmer 
SM; Wagner 
MM. 

Am J Kidney 
Dis 

 
 
 
 

Medicina América 
do Norte. 

 

2011 SCOPUS V 

Efficacy and long-
term immunogenicity 

of hepatitis B 
vaccine in 

haemodialysis 
patients. 

Ramezani A; 
Eslamifar A; 
Banifazl M; 
Ahmadi F; 
Maziar S; 
Razeghi E; 
Kalantar E; 
Amirkhani A; 
Aghakhani A. 

Int J Clin Pract Medicina 
 
 
 

Ásia 
 

2009 SCOPUS III 
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Immune Response 
to Haemophilus 

influenzae Type b 
Vaccination in 
Patients with 

Chronic Renal 
Failure. 

Hawdon N; Nix 
EB; Tsang 
RSW; Ferroni 
G; McCready 
WG; Ulanovaa 
M. 

Clinical and 
Vaccine 

Immunology 
 

Medicina 
 
 

América 
do Norte 

 

2012 SCOPUS III 

Immunogenicity and 
safety of an 

investigational 
AS02v-adjuvanted 
hepatitis B vaccine 

in patients with renal 
insufficiency who 

failed to respond or 
to maintain antibody 

levels after prior 
vaccination: Results 

of two open, 
randomized, 

comparative trials. 

Tielemans CL; 
Vlasak J, Kosa 
D; Billiouw J-M; 
Verpootene GA; 
Mezei I; Ryba 
M; Peeters PC; 
Mat O; Jadoul 
MY Polakovic 
V; Dhaene M; 
Treille S; 
Kuriyakose SO; 
Leyssen M; 
Houard SA; 
Surquin M. 

Vaccine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medicina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europa 
 

2011 SCOPUS I 

Immunogenicity and 
safety of an 

investigational 
hepatitis B vaccine 

with atoll-like 
receptor 9 agonist 
adjuvant (HBsAg-
1018) compared 

with a 
licensedhepatitis B 
vaccine in patients 

Janssen RS; 
Mangoo-Karim 
R; Pergola PE; 
Girndt M; 
Namini H; 
Rahman S; 
Bennett SR; 
Heyward WL; 
Martin  JT. 

Vaccine 
 

Medicina 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europa 
 

2013 SCOPUS II 
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with chronic kidney 
disease. 

Immunogenicity of a 
Standard Trivalent 

Influenza Vaccine in 
Patients on Long-

term Hemodialysis: 
An Open-Label Trial. 

Scharpé J; 
Peetermans 
WE; 
Vanwalleghem 
j; Maes B; 
Bammens B; 
Claes K; 
Osterhaus AD; 
Vanrenterghem 
Y; Evenepoel P. 

American 
Journal of 

Kidney 
Diseases 

 

Medicina 
 
 
 
 
 

Europa 
 

2009 SCOPUS I 

Immunogenicity of 
hepatitis B vaccine 

among hemodialysis 
patients: Effect of 

revaccination of non-
responders and 

duration of 
protection. 

Chaves SS; 
Daniels D; 
Cooper BW; 
Malo-Malo-
Schlegel S; 
MacArthur S; 
Robbins KC; 
Kobetitsch JF; 
McDaniel A; 
D´Avella JF; 
Alter MJ.  

Vaccine 
 
 

Medicina 
 
 
 
 
 

América 
do Norte 

 

2011 SCOPUS VI 

Impaired antioxidant 
activity of high-

density lipoprotein in 
chronic kidney 

disease. 

Moradi H; Pahl 
MV; Elahimehr 
R; Vaziri ND. 

Translational 
Research 

 

Medicina 
 
 
 

América 
do Norte 

 

2009 SCOPUS IV 

Intradermal Versus 
Intramuscular 

Hepatitis B 
Vaccination in 

Barraclough 
KA; Wiggins KJ; 
Hawley CM; 
Eps CL; Mudge 

Am J Kidney 
Dis 

 
 

Medicina 
 
 
 

Oceania 2009 SCOPUS II 
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Hemodialysis 
Patients: A 

Prospective Open-
Label Randomized 
Controlled Trial in 
Nonresponders to 

Primary Vaccination. 

DW; Johnson 
DW; Whitby M; 
Carpenter S; 
Playford EG. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Investigation of a 
potential protective 
mechanism against 

heparin-induced 
thrombocytopenia in 
patients on chronic 

intermittent 
hemodialysis. 

Tanhehco YC; 
Cuker A; 
Rudnick M; 
Sachais BS. 

Thrombosis 
Research 

 

Medicina 
 
 
 
 
 

América 
do Norte 

 

2013 SCOPUS VI 

Longitudinal Body 
Composition 

Changes Due to 
Dialysis. 

Pellicano R; 
Strauss BJ; 
Polkinghorne 
KR; Kerr PG. 

Clin J Am Soc 
Nephrol 

 

Medicina 
 
 

Oceania 2011 SCOPUS VI 

Neutralizing 
antibody response 
after intradermal 

rabies vaccination in 
hemodialysis 

patients. 

Tanisaro T; 
Tantawichien T; 
Tiranathanagul 
K; 
Susantitaphong 
P; 
Chirananthavat 
T; 
Praditpornsilpa 
K; Sitprija V; 
Eiam-Ong S. 

Vaccine 
 

Medicina 
 
 
 

Ásia 2010 SCOPUS VI 

Quality of care 
assessment and 

Ibrahim S. Hemodialysis 
International 

Medicina 
 

África 2010 SCOPUS VI 
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adherence to the 
international 
guidelines 

considering dialysis, 
water treatment, and 

protection against 
transmission of 

infections in 
university hospital-
based dialysis units 

in Cairo, Egypt. 

 
 
 
 

Respuesta 
inmunitaria a la 

vacuna de la 
hepatitis B en 

pacientes 
hemodializados en 

Brasil y sus factores 
associados. 

Victoria-Perreira 
ZT; Mendoza-
Sassi RA. 

Rev Med Chile 
 

Medicina 
 

América 
do Sul 

 

2012 SCOPUS VI 

The potential 
economic value of a 

Staphylococcus 
aureus vaccine 

among hemodialysis 
patients. 

Song Y; Tai 
JHY; Bartsch 
SM; 
Zimmerman 
RK; Muder RR; 
Lee BY. 

Vaccine. 
 

Medicina 
 
 
 

América 
do Norte 

 

2012 SCOPUS I 

A Randomized 
Clinical Trial of 

Immunization With 
Combined Hepatitis 

A and B Versus 
Hepatitis B Alone for 

Hepatitis B 

Tung J; Carlisle 
E; Smieja M; 
Kim PT; Lee 
CH. 

Am J Kidney 
Dis. 

 
 

Medicina 
 
 
 
 
 

América 
do Norte 

 

2010 CINAHL II 
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Seroprotection in 
Hemodialysis 

Patients. 

Assessment of body 
fluid status in 
hemodialysis 

patients using the 
body composition 

monitor 
measurement 

technique. 

Mamat R;  Kong 
NCT, Ba’in A,  
Shah AS, Cader 
R, Wong V, 
Mohd R,  Gafor 
AHA; Ismail R. 

Journal of 
Clinical Nursing 

 

Enfermagem 
 
 

Ásia 2012 CINAHL VI 

Clinical and Cost 
Effectiveness of 
Guidelines To 

Prevent 
Intravascular 

Catheter-Related 
Infections in Patients 

on Hemodialysis. 

Bakke CK. Nephrology 
Nursing Journal 

 

Enfermagem 
 
 

América 
do Norte 

 

2010 CINAHL V 

Negotiating Living 
with an 

Arteriovenous 
Fistula for 

Hemodialysis. 

Richard CJ; 
Engebretson J. 

Nephrology 
Nursing Journal 

 

Enfermagem 
 
 

América 
do Norte 

2010 CINAHL VI 

Rapid, enhanced, 
and persistent 

protection of patients 
with renal 

insufficiency by 
AS02V-adjuvanted 
hepatitis B vaccine. 

Surquin M; 
Tielemans CL; 
Kulcsár I; Ryba 
M; Voros P; Mat 
O; Treille S; 
Dhaene M; 
Stolear J-C; 
Kuriyakose SO; 

Kidney 
International 

 

Medicina 
 
 
 

Europa 2010 CINAHL I 
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Leyssen MX; 
Houard SA. 

Effects of Beta-
Blocker Use on 

Volume Status in 
Hemodialysis 

Patients. 

Bi S-H; Linke L; 
Wu J; Cheng L-
T;Wang 
T;Ahmad S. 

Blood Purif 
 

Medicina 
 
 

América 
do Norte 

2012 MEDLINE/PUB
MED 

VI 

INR deviations in 
hemodialyzed 

patients under low 
dose oral 

anticoagulant 
therapy. 

Gompou A; 
Griveas I; 
Kyritsis I; 
Agroyannis I; 
Tsakoniatis M; 
Agroyannis B. 

Int J Artif 
Organs 

 

Medicina 
 
 

Europa 2009 MEDLINE/PUB
MED 

VI 

Molecular biology 
based assessment 
of green tea effects 
on oxidative stress 

and cardiac 
remodelling in 

dialysis patients. 

Calo LA; Vertolli 
U; Davis PA; 
Dal Maso L; 
Pagnin E; 
Ravarotto V; 
Maiolino G; 
Lupia M; Seccia 
TM; Rossi GP. 

Clinical Nutrition 
 

Nutrição 
 
 
 

Europa 2013 MEDLINE/PUB
MED 

III 

A novel antimicrobial 
and antithrombotic 

lock solution for 
hemodialysis 

catheters: A multi-
center, controlled, 
randomized trial. 

Maki DG, Ash 
SR, Winger RK, 
Lavin P. 

Crit Care Med 
 

Medicina 
 
 
 

América 
do Norte 

 

2011 COCHRANE II 

Cardiovascular 
Protection With 

Antihypertensive 
Drugs in Dialysis 

Agarwal R, 
Sinha AD. 

Hypertension Medicina 
 
 

América 
do Norte 

2009 COCHRANE I 
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Patients Systematic 
Review and Meta-

Analysis. 

Different effects of 
enoxaparin and 
unfractionated 

heparin on some 
thrombogenesis 
markers during 
hemodialysis: A 

cross-over study. 

Naumnik B, 
Pawlak K, 
Myśliwiec M. 

Thrombosis 
Research 

 

Medicina 
 
 

Europa 2009 COCHRANE II 

Effects of 
Efonidipine, an L-

and T-type Calcium 
Channel Blocker, on 

the Renin-
Angotensin-

Aldosterone System 
in Chronic 

Hemodialysis 
Patients. 

Nakano N, 
Ishimitsu T, 
Takahashi T, 
Inada H, 
Okamura A, 
Ohba S, 
Matsuoka H. 

Int Heart J 
 

Medicina 
 
. 
 
 
 
 

Ásia 2010 COCHRANE IV 

Perfil de 
diagnósticos de 

enfermagem antes 
de iniciar o 
tratamento 

hemodialítico. 

Bisca MM; 
Marques IR. 

Rev Bras 
Enferm 

 

Enfermagem 
 

América 
do Sul 

2010 LILACS VI 



    116 
  

APÊNDICE E – Interpretações do termo “proteção” dos 32 artigos da amostra final 
da revisão integrativa. 
 

Título /Autores Interpretações 

A Study on the Protection of Hemodialysis 
Patients Against Diphtheria and Tetanus. 
 
Sagheb MM, Sajjadi S, Sajjadi G. 

Resposta imune do organismo 
para a invasão dos agentes das 
doenças do Tétano e Difteria 
após entrada da vacina.  
 

Analysis of the metabolic properties of 
maintenance hemodialysis patients with glucose-
added dialysis based on high performance liquid 
chromatography quadrupole time-of-flight mass 
spectrometry. 
 
Cui L, Meng Y, Xu D, Feng Y, Chen G, Hu B, 
Feng G, Yin L. 

Resposta do organismo 
proporcionando a integridade do 
sistema nervoso central devido 
ao controle na solução de diálise. 

Association between human leukocyte antigen 
class I and II alleles and hepatitis C virus 
infection in high-risk hemodialysis patients 
awaiting kidney transplantation. 
 
Grimaldi V; Sommese L; Picascia A; 
Casamassimi A; Cacciatore F; Renda A; Rosa P; 
Montesano ML; Sabia C; Fiorito C; Iorio G; 
Napoli C. 

Barreira do organismo por 
fatores genéticos para o combate 
da infecção da Hepatite C. 

Comparison of hepatitis B surface antibody 
decay rates after vaccination between 
hemodialysis and peritoneal dialysis patients. 
 
Lin SY; Liua J-H; Lin C-C; Wanga S-M; Tsaib C-
A; Choua C-Y; Kuoa H-L; Wanga I-K; Liua Y-L; 
Lin H-H; Huanga C-C. 

Resposta imune do organismo 
para invasão do vírus da 
Hepatite B adquirida após 
entrada de vacina. 

Cost-Effectiveness of Adjuvanted Versus 
Nonadjuvanted Influenza Vaccine in Adult 
Hemodialysis Patients. 
 
Lee BY; Stalter RM; Bacon KM; Tai JHY; Bailey 
RR; Zimmer SM; Wagner MM. 

Resposta imune do organismo 
para invasão do vírus da 
Influenza adquirida após entrada 
de vacina com adjuvantes. 

Efficacy and long-term immunogenicity of 
hepatitis B vaccine in haemodialysis patients. 
 
Ramezani A; Eslamifar A; Banifazl M; Ahmadi F; 
Maziar S; Razeghi E; Kalantar E; Amirkhani A; 
Aghakhani A. 

Resposta imune do organismo 
para invasão do vírus da 
Hepatite B adquirida após 
entrada de vacina. 

Immune Response to Haemophilus influenzae 
Type b Vaccination in Patients with Chronic 
Renal Failure. 
 
Hawdon N; Nix EB; Tsang RSW; Ferroni G; 

Resposta imune do organismo 
contra a infecção invasiva por 
Hib adquirida após a entrada da 
vacina.  
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McCready WG; Ulanovaa M. 

Immunogenicity and safety of an investigational 
AS02v-adjuvanted hepatitis B vaccine in patients 
with renal insufficiency who failed to respond or 
to maintain antibody levels after prior vaccination: 
Results of two open, randomized, comparative 
trials. 
 
Tielemans CL; Vlasak J, Kosa D; Billiouw J-M; 
Verpootene GA; Mezei I; Ryba M; Peeters PC; 
Mat O; Jadoul MY Polakovic V; Dhaene M; Treille 
S; Kuriyakose SO; Leyssen M; Houard SA; 
Surquin M. 

Resposta imune do organismo 
para invasão do vírus da 
Hepatite B adquirida após 
entrada de vacina experimental.  

Immunogenicity and safety of an investigational 
hepatitis B vaccine with atoll-like receptor 9 
agonist adjuvant (HBsAg-1018) compared with a 
licensedhepatitis B vaccine in patients with 
chronic kidney disease. 
 
Janssen RS; Mangoo-Karim R; Pergola PE; 
Girndt M; Namini H; Rahman S; Bennett SR; 
Heyward WL; Martin  JT. 

Resposta imune do organismo 
para invasão do vírus da 
Hepatite B adquirida após 
entrada de vacina. 

Immunogenicity of a Standard Trivalent Influenza 
Vaccine in Patients on Long-term Hemodialysis: 
An Open-Label Trial. 
 
Scharpé J; Peetermans WE; Vanwalleghem j; 
Maes B; Bammens B; Claes K; Osterhaus AD; 
Vanrenterghem Y; Evenepoel P. 

Resposta imune do organismo 
para invasão do vírus da 
Influenza após entrada de vacina 
e dos níveis de ferritina. 

Immunogenicity of hepatitis B vaccine among 
hemodialysis patients: Effect of revaccination of 
non-responders and duration of protection. 
 
Chaves SS; Daniels D; Cooper BW; Malo-Malo-
Schlegel S; MacArthur S; Robbins KC; 
Kobetitsch JF; McDaniel A; D´Avella JF; Alter MJ.  

Resposta imune do organismo 
para invasão do vírus da 
Hepatite B adquirida após 
entrada de vacina. 

Impaired antioxidant activity of high-density 
lipoprotein in chronic kidney disease. 
 
Moradi H; Pahl MV; Elahimehr R; Vaziri ND. 
 

Resposta do organismo 
proporcionado diminuição de 
afecções cardiovasculares 
devido aos níveis de colesterol 
de alta densidade lipoprotéica 
(HDL). 
 
 
 
 

Intradermal Versus Intramuscular Hepatitis B 
Vaccination in Hemodialysis Patients: A 
Prospective Open-Label Randomized Controlled 

Resposta imune do organismo 
para invasão do vírus da 
Hepatite B adquirida após 
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Trial in Nonresponders to Primary Vaccination. 
 
Barraclough KA; Wiggins KJ; Hawley CM; Eps 
CL; Mudge DW; Johnson DW; Whitby M; 
Carpenter S; Playford EG. 

entrada de vacina por via 
intradérmica. 
 
 

Investigation of a potential protective mechanism 
against heparin-induced 
thrombocytopenia in patients on chronic 
intermittent hemodialysis. 
 
Tanhehco YC; Cuker A; Rudnick M; Sachais BS. 

Resposta do organismo 
proporcionando a diminuição da 
ocorrência de trombocitopenia 
devido o uso de heparina durante 
a hemodiálise. 
 

Longitudinal Body Composition Changes Due to 
Dialysis. 
 
Pellicano R; Strauss BJ; Polkinghorne KR; Kerr 
PG. 

Resposta do organismo 
proporcionando energia através 
do armazenamento de proteínas 
no corpo.  

Neutralizing antibody response after intradermal 
rabies vaccination in hemodialysis patients. 
 
Tanisaro T; Tantawichien T; Tiranathanagul K; 
Susantitaphong P; Chirananthavat T; 
Praditpornsilpa K; Sitprija V; Eiam-Ong S. 

Resposta imune do organismo 
para o vírus da Raiva adquirida 
após entrada de vacina anti-
rábica por via intradérmica. 

Quality of care assessment and adherence to the 
international guidelines considering dialysis, 
water treatment, and protection against 
transmission of infections in university hospital-
based dialysis units in Cairo, Egypt. 
 
Ibrahim S. 

Resposta do organismo para a 
diminuição da taxa de 
mortalidade pela execução eficaz 
de cuidados relacionados às 
áreas de nutrição, adequação na 
diálise e cuidados no acesso 
vascular.  
 

Respuesta inmunitaria a la vacuna de la hepatitis 
B en pacientes hemodializados en Brasil y sus 
factores associados. 
 
Victoria-Perreira ZT; Mendoza-Sassi RA. 

Resposta imune do organismo 
para invasão do vírus da 
Hepatite B após a entrada de 
vacina e dos níveis de ferritina. 

The potential economic value of a 
Staphylococcus aureus vaccine among 
hemodialysis patients. 
 
Song Y; Tai JHY; Bartsch SM; Zimmerman RK; 
Muder RR; Lee BY. 

Resposta imune do organismo 
para invasão do S. aureus após 
entrada de vacina. 

A Randomized Clinical Trial of Immunization With 
Combined Hepatitis A and B Versus Hepatitis B 
Alone for Hepatitis B Seroprotection in 
Hemodialysis Patients. 
 
Tung J; Carlisle E; Smieja M; Kim PT; Lee CH. 

Resposta imune do organismo 
para invasão do vírus da 
Hepatite B adquirida após 
entrada de vacina combinada. 

Assessment of body fluid status in hemodialysis 
patients using the body composition monitor 
measurement technique. 

Resposta do organismo para a 
diminuição da taxa de afecções 
cardiovasculares pela execução 
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Mamat R;  Kong NCT, Ba’in A,  Shah AS, Cader 
R, Wong V, Mohd R,  Gafor AHA; Ismail R. 

eficaz de cuidados relacionados 
ao controle do peso seco.  

Clinical and Cost Effectiveness of Guidelines To 
Prevent Intravascular Catheter-Related Infections 
in Patients on Hemodialysis. 
 
Bakke CK. 

Resposta do organismo para a 
diminuição de infecções pela 
execução eficaz de cuidados 
relacionados aos acessos 
vasculares. 

Negotiating Living with an Arteriovenous Fistula 
for Hemodialysis. 
 
Richard CJ; Engebretson J. 

Resposta do organismo para a 
diminuição de complicações da 
fístula pela execução eficaz de 
cuidados relacionados aos 
acessos vasculares. 

Rapid, enhanced, and persistent protection of 
patients with renal insufficiency by AS02V-
adjuvanted hepatitis B vaccine. 
 
Surquin M; Tielemans CL; Kulcsár I; Ryba M; 
Voros P; Mat O; Treille S; Dhaene M; Stolear J-
C; Kuriyakose SO; Leyssen MX; Houard SA. 

Resposta imune do organismo 
para invasão do vírus da 
Hepatite B adquirida após 
entrada de vacina com 
adjuvantes. 
 

Effects of Beta-Blocker Use on Volume Status in 
Hemodialysis Patients. 
 
Bi S-H; Linke L; Wu J; Cheng L-T;Wang T; 
Ahmad S. 

Resposta do organismo para 
diminuição da taxa de afecções 
cardiovasculares pela execução 
eficaz de cuidados relacionados 
ao controle do peso seco e ao 
uso de medicamentos. 

INR deviations in hemodialyzed patients under 
low dose oral anticoagulant therapy. 
 
Gompou A; Griveas I; Kyritsis I; Agroyannis I; 
Tsakoniatis M; Agroyannis B. 

Resposta do organismo para a 
diminuição de eventos 
tromboembólicos e 
sangramentos através da 
ingestão de anticoagulante oral. 

Molecular biology based assessment of green 
tea effects on oxidative stress and cardiac 
remodelling in dialysis patients. 
 
Calo LA; Vertolli U; Davis PA; Dal Maso L; 
Pagnin E; Ravarotto V; Maiolino G; Lupia M; 
Seccia TM; Rossi GP. 

Resposta do organismo para a 
diminuição de eventos 
cardiovasculares através do uso 
de substâncias antioxidantes.  

A novel antimicrobial and antithrombotic lock 
solution for hemodialysis catheters: A multi-
center, controlled, randomized trial. 
 
Maki DG, Ash SR, Winger RK, Lavin P. 

Resposta do organismo para a 
diminuição de infecções através 
de introdução de solução com 
antimicrobianos nos cateteres. 

Cardiovascular Protection With Antihypertensive 
Drugs in Dialysis Patients Systematic Review 
and Meta-Analysis. 
 
Agarwal R, Sinha AD. 

Resposta do organismo para a 
diminuição de eventos 
cardiovasculares através do uso 
de medicações anti-
hipertensivas. 

Different effects of enoxaparin and unfractionated 
heparin on some thrombogenesis markers during 

Resposta do organismo para a 
diminuição de eventos 
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hemodialysis: A cross-over study. 
 
Naumnik B, Pawlak K, Myśliwiec M. 

trombóticos através da entrada 
por via venosa de 
anticoagulantes. 

Effects of Efonidipine, an L-and T-type Calcium 
Channel Blocker, on the Renin-Angotensin-
Aldosterone System in Chronic Hemodialysis 
Patients. 
 
Nakano N, Ishimitsu T, Takahashi T, Inada H, 
Okamura A, Ohba S, Matsuoka H. 

Resposta do organismo para a 
diminuição de eventos 
cardiovasculares através do uso 
de medicações anti-
hipertensivas. 

Perfil de diagnósticos de enfermagem antes de 
iniciar o tratamento hemodialítico. 
 
Bisca MM; Marques IR. 

Barreira do organismo para 
proteger-se de ameaças internas 
ou externas, como doenças ou 
lesões. 
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APÊNDICE F – Antecedentes do termo “proteção” dos 32 artigos da amostra final da 
revisão integrativa. 

  

Título /Autores Antecedentes 

A Study on the Protection of Hemodialysis 
Patients Against Diphtheria and Tetanus. 
 
Sagheb MM, Sajjadi S, Sajjadi G. 

Vacina.  
Ausência de gravidez. 

Analysis of the metabolic properties of 
maintenance hemodialysis patients with 
glucose-added dialysis based on high 
performance liquid chromatography 
quadrupole time-of-flight mass spectrometry. 
 
Cui L, Meng Y, Xu D, Feng Y, Chen G, Hu 
B, Feng G, Yin L. 

Controle na solução de diálise. 
 

Association between human leukocyte 
antigen class I and II alleles and hepatitis C 
virus infection in high-risk hemodialysis 
patients awaiting kidney transplantation. 
 
Grimaldi V; Sommese L; Picascia A; 
Casamassimi A; Cacciatore F; Renda A; 
Rosa P; Montesano ML; Sabia C; Fiorito C; 
Iorio G; Napoli C. 

Fatores genéticos que influenciam o 
sistema imune contra a infecção da 
Hepatite C. 

Comparison of hepatitis B surface antibody 
decay rates after vaccination between 
hemodialysis and peritoneal dialysis 
patients. 
 
Lin SY; Liua J-H; Lin C-C; Wanga S-M; 
Tsaib C-A; Choua C-Y; Kuoa H-L; Wanga I-
K; Liua Y-L; Lin H-H; Huanga C-C. 

Vacina. 
Nutrição adequada. 
 

Cost-Effectiveness of Adjuvanted Versus 
Nonadjuvanted Influenza Vaccine in Adult 
Hemodialysis Patients. 
 
Lee BY; Stalter RM; Bacon KM; Tai JHY; 
Bailey RR; Zimmer SM; Wagner MM. 

Vacina. 

Efficacy and long-term immunogenicity of 
hepatitis B vaccine in haemodialysis 
patients. 
 
Ramezani A; Eslamifar A; Banifazl M; 
Ahmadi F; Maziar S; Razeghi E; Kalantar E; 
Amirkhani A; Aghakhani A. 

Vacina. 

Immune Response to Haemophilus 
influenzae Type b Vaccination in Patients 
with Chronic Renal Failure. 

Vacina. 



    122 
  

 
Hawdon N; Nix EB; Tsang RSW; Ferroni G; 
McCready WG; Ulanovaa M. 

Immunogenicity and safety of an 
investigational AS02v-adjuvanted hepatitis B 
vaccine in patients with renal insufficiency 
who failed to respond or to maintain 
antibody levels after prior vaccination: 
Results of two open, randomized, 
comparative trials. 
 
Tielemans CL; Vlasak J, Kosa D; Billiouw J-
M; Verpootene GA; Mezei I; Ryba M; 
Peeters PC; Mat O; Jadoul MY Polakovic V; 
Dhaene M; Treille S; Kuriyakose SO; 
Leyssen M; Houard SA; Surquin M. 

Vacina. 

Immunogenicity and safety of an 
investigational hepatitis B vaccine with atoll-
like receptor 9 agonist adjuvant (HBsAg-
1018) compared with a licensedhepatitis B 
vaccine in patients with chronic kidney 
disease. 
 
Janssen RS; Mangoo-Karim R; Pergola PE; 
Girndt M; Namini H; Rahman S; Bennett SR; 
Heyward WL; Martin  JT. 

Vacina. 
Ausência de comorbidades. 

Immunogenicity of a Standard Trivalent 
Influenza Vaccine in Patients on Long-term 
Hemodialysis: An Open-Label Trial. 
 
Scharpé J; Peetermans WE; Vanwalleghem 
j; Maes B; Bammens B; Claes K; Osterhaus 
AD; Vanrenterghem Y; Evenepoel P. 

Vacina. 
 

Immunogenicity of hepatitis B vaccine 
among hemodialysis patients: Effect of 
revaccination of non-responders and 
duration of protection. 
 
Chaves SS; Daniels D; Cooper BW; Malo-
Malo-Schlegel S; MacArthur S; Robbins KC; 
Kobetitsch JF; McDaniel A; D´Avella JF; 
Alter MJ.  

Vacina. 
Implantação de protocolo para 
controle de vacina. 

Impaired antioxidant activity of high-density 
lipoprotein in chronic kidney disease. 
 
Moradi H; Pahl MV; Elahimehr R; Vaziri ND. 

Nível ideal de High Density 
Lipoproteins (HDL). 

Intradermal Versus Intramuscular Hepatitis 
B Vaccination in Hemodialysis Patients: A 
Prospective Open-Label Randomized 
Controlled Trial in Nonresponders to Primary 

Vacina. 
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Vaccination. 
 
Barraclough KA; Wiggins KJ; Hawley CM; 
Eps CL; Mudge DW; Johnson DW; Whitby 
M; Carpenter S; Playford EG. 

Investigation of a potential protective 
mechanism against heparin-induced 
thrombocytopenia in patients on chronic 
intermittent hemodialysis. 
 
Tanhehco YC; Cuker A; Rudnick M; Sachais 
BS. 

Controle da dosagem de heparina 
durante a hemodiálise. 

Longitudinal Body Composition Changes 
Due to Dialysis. 
 
Pellicano R; Strauss BJ; Polkinghorne KR; 
Kerr PG. 

Preservação da taxa de proteína 
corporal total. 

Neutralizing antibody response after 
intradermal rabies vaccination in 
hemodialysis patients. 
 
Tanisaro T; Tantawichien T; Tiranathanagul 
K; Susantitaphong P; Chirananthavat T; 
Praditpornsilpa K; Sitprija V; Eiam-Ong S. 

Vacina. 

Quality of care assessment and adherence 
to the international guidelines considering 
dialysis, water treatment, and protection 
against transmission of infections in 
university hospital-based dialysis units in 
Cairo, Egypt. 
 
Ibrahim S. 

Adesão para o plano terapêutico 
relacionado à dieta prescrita, aos 
cuidados relacionados aos acessos 
vasculares. 
Controle na prescrição de 
hemodiálise (peso seco e pressão 
arterial). 
Adesão às diretrizes de controle de 
infecção (Lavagem das mãos, uso de 
luvas, medicamentos com dosagem 
múltiplas proibidos, desinfecção e 
limpeza dos materiais, sorologias 
paras as hepatites, vacinação, 
isolamento de pacientes com 
sorologia positiva para hepatite C). 

Respuesta inmunitaria a la vacuna de la 
hepatitis B en pacientes hemodializados en 
Brasil y sus factores associados. 
 
Victoria-Perreira ZT; Mendoza-Sassi RA. 

Vacina. 
 

The potential economic value of a 
Staphylococcus aureus vaccine among 
hemodialysis patients. 
 
Song Y; Tai JHY; Bartsch SM; Zimmerman 
RK; Muder RR; Lee BY. 

Vacina. 
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A Randomized Clinical Trial of Immunization 
With Combined Hepatitis A and B Versus 
Hepatitis B Alone for Hepatitis B 
Seroprotection in Hemodialysis Patients. 
 
Tung J; Carlisle E; Smieja M; Kim PT; Lee 
CH. 

Vacina combinada (Hepatite B e 
Hepatite A). 

Assessment of body fluid status in 
hemodialysis patients using the body 
composition monitor measurement 
technique. 
 
Mamat R;  Kong NCT, Ba’in A,  Shah AS, 
Cader R, Wong V, Mohd R,  Gafor AHA; 
Ismail R. 

Controle na prescrição de 
hemodiálise (peso seco e pressão 
arterial) 

Clinical and Cost Effectiveness of 
Guidelines To Prevent Intravascular 
Catheter-Related Infections in Patients on 
Hemodialysis. 
 
Bakke CK. 

Adesão para o plano terapêutico 
relacionado aos cuidados ao acesso 
vascular. 
 

Negotiating Living with an Arteriovenous 
Fistula for Hemodialysis. 
 
Richard CJ; Engebretson J. 

Adesão para o plano terapêutico 
relacionado aos cuidados ao acesso 
vascular. 

Rapid, enhanced, and persistent protection 
of patients with renal insufficiency by 
AS02V-adjuvanted hepatitis B vaccine. 
 
Surquin M; Tielemans CL; Kulcsár I; Ryba 
M; Voros P; Mat O; Treille S; Dhaene M; 
Stolear J-C; Kuriyakose SO; Leyssen MX; 
Houard SA. 

Vacina. 

Effects of Beta-Blocker Use on Volume 
Status in Hemodialysis Patients. 
 
Bi S-H; Linke L; Wu J; Cheng L-T;Wang T; 
Ahmad S. 

Controle na prescrição de 
hemodiálise (peso seco). 
Adesão para o plano terapêutico 
relacionado à terapia 
medicamentosa. 
 

INR deviations in hemodialyzed patients 
under low dose oral anticoagulant therapy. 
 
Gompou A; Griveas I; Kyritsis I; Agroyannis 
I; Tsakoniatis M; Agroyannis B. 

Adesão para o plano terapêutico 
relacionado à terapia 
medicamentosa. 
 

Molecular biology based assessment of 
green tea effects on oxidative stress and 
cardiac remodelling in dialysis patients. 
 
Calo LA; Vertolli U; Davis PA; Dal Maso L; 
Pagnin E; Ravarotto V; Maiolino G; Lupia M; 

Adesão para o plano terapêutico 
relacionado à terapia 
medicamentosa. 
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Seccia TM; Rossi GP. 

A novel antimicrobial and antithrombotic lock 
solution for hemodialysis catheters: A multi-
center, controlled, randomized trial. 
 
Maki DG, Ash SR, Winger RK, Lavin P. 

Adesão para o plano terapêutico 
relacionado aos cuidados com os 
acessos vasculares e à terapia 
medicamentosa. 
 

Cardiovascular Protection With 
Antihypertensive Drugs in Dialysis Patients 
Systematic Review and Meta-Analysis. 
 
Agarwal R, Sinha AD. 

Adesão para o plano terapêutico 
relacionado à terapia 
medicamentosa. 
 

Different effects of enoxaparin and 
unfractionated heparin on some 
thrombogenesis markers during 
hemodialysis: A cross-over study. 
 
Naumnik B, Pawlak K, Myśliwiec M. 

Adesão para o plano terapêutico 
relacionado à terapia 
medicamentosa. 
 

Effects of Efonidipine, an L-and T-type 
Calcium Channel Blocker, on the Renin-
Angotensin-Aldosterone System in Chronic 
Hemodialysis Patients. 
 
Nakano N, Ishimitsu T, Takahashi T, Inada 
H, Okamura A, Ohba S, Matsuoka H. 

Adesão para o plano terapêutico 
relacionado à terapia 
medicamentosa. 
 

Perfil de diagnósticos de enfermagem antes 
de iniciar o tratamento hemodialítico. 
 
Bisca MM; Marques IR. 

Perfil de sangue normal para 
Anemia. 
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APÊNDICE G – Consequentes do termo “proteção” dos 32 artigos da amostra final 
da revisão integrativa. 

 

Título /Autores Consequentes 

A Study on the Protection of Hemodialysis 
Patients Against Diphtheria and Tetanus. 
 
Sagheb MM, Sajjadi S, Sajjadi G. 

Presença de anticorpos 
funcionalmente ativos para 
combater o Tétano e a Difteria. 

Analysis of the metabolic properties of 
maintenance hemodialysis patients with 
glucose-added dialysis based on high 
performance liquid chromatography 
quadrupole time-of-flight mass 
spectrometry. 
 
Cui L, Meng Y, Xu D, Feng Y, Chen G, Hu 
B, Feng G, Yin L. 

Valores de metabólicos (ácidos 
biliares, dihydroxyprostaglandin 
F2a-PGF2a, leucina, aspartato, 
anandamida fosforilada e valina) 
dentro dos parâmetros de 
normalidade. 
Nível de colesterol dentro dos 
parâmetros de normalidade. 
Redução dos distúrbios 
nutricionais e metabólicos. 

Association between human leukocyte 
antigen class I and II alleles and hepatitis 
C virus infection in high-risk hemodialysis 
patients awaiting kidney transplantation. 
 
Grimaldi V; Sommese L; Picascia A; 
Casamassimi A; Cacciatore F; Renda A; 
Rosa P; Montesano ML; Sabia C; Fiorito 
C; Iorio G; Napoli C. 

Presença de anticorpos 
funcionalmente ativos para 
combater a Hepatite C. 
 

Comparison of hepatitis B surface 
antibody decay rates after vaccination 
between hemodialysis and peritoneal 
dialysis patients. 
 
Lin SY; Liua J-H; Lin C-C; Wanga S-M; 
Tsaib C-A; Choua C-Y; Kuoa H-L; Wanga 
I-K; Liua Y-L; Lin H-H; Huanga C-C. 

Presença de anticorpos 
funcionalmente ativos para 
combater a hepatite B. 

Cost-Effectiveness of Adjuvanted Versus 
Nonadjuvanted Influenza Vaccine in Adult 
Hemodialysis Patients. 
 
Lee BY; Stalter RM; Bacon KM; Tai JHY; 
Bailey RR; Zimmer SM; Wagner MM. 

Presença de anticorpos 
funcionalmente ativos para 
combater a gripe. 
Diminuição da taxa de 
hospitalização por gripe. 

Efficacy and long-term immunogenicity of 
hepatitis B vaccine in haemodialysis 
patients. 
 
Ramezani A; Eslamifar A; Banifazl M; 
Ahmadi F; Maziar S; Razeghi E; Kalantar 
E; Amirkhani A; Aghakhani A. 

Presença de anticorpos 
funcionalmente ativos para 
combater a hepatite B. 
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Immune Response to Haemophilus 
influenzae Type b Vaccination in Patients 
with Chronic Renal Failure. 
 
Hawdon N; Nix EB; Tsang RSW; Ferroni 
G; McCready WG; Ulanovaa M. 

Presença de anticorpos 
funcionalmente ativos para 
combater Haemophilus 
influenzae tipo b (Hib). 

Immunogenicity and safety of an 
investigational AS02v-adjuvanted hepatitis 
B vaccine in patients with renal 
insufficiency who failed to respond or to 
maintain antibody levels after prior 
vaccination: Results of two open, 
randomized, comparative trials. 
 
Tielemans CL; Vlasak J, Kosa D; Billiouw 
J-M; Verpootene GA; Mezei I; Ryba M; 
Peeters PC; Mat O; Jadoul MY Polakovic 
V; Dhaene M; Treille S; Kuriyakose SO; 
Leyssen M; Houard SA; Surquin M. 

Presença de anticorpos 
funcionalmente ativos para 
combater o vírus da hepatite B. 
 

Immunogenicity and safety of an 
investigational hepatitis B vaccine with 
atoll-like receptor 9 agonist adjuvant 
(HBsAg-1018) compared with a 
licensedhepatitis B vaccine in patients with 
chronic kidney disease. 
 
Janssen RS; Mangoo-Karim R; Pergola 
PE; Girndt M; Namini H; Rahman S; 
Bennett SR; Heyward WL; Martin  JT. 

Presença de anticorpos 
funcionalmente ativos para 
combater o vírus da hepatite B. 
 

Immunogenicity of a Standard Trivalent 
Influenza Vaccine in Patients on Long-
term Hemodialysis: An Open-Label Trial. 
 
Scharpé J; Peetermans WE; 
Vanwalleghem j; Maes B; Bammens B; 
Claes K; Osterhaus AD; Vanrenterghem Y; 
Evenepoel P. 

Presença de anticorpos 
funcionalmente ativos para 
combater a gripe. 
Nível de ferritina dentro dos 
parâmetros de normalidade. 
 

Immunogenicity of hepatitis B vaccine 
among hemodialysis patients: Effect of 
revaccination of non-responders and 
duration of protection. 
 
Chaves SS; Daniels D; Cooper BW; Malo-
Malo-Schlegel S; MacArthur S; Robbins 
KC; Kobetitsch JF; McDaniel A; D´Avella 
JF; Alter MJ.  

Presença de anticorpos 
funcionalmente ativos para 
combater o vírus da hepatite B. 
 

Impaired antioxidant activity of high-
density lipoprotein in chronic kidney 
disease. 
 

Nível de colesterol dentro dos 
parâmetros de normalidade. 
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Moradi H; Pahl MV; Elahimehr R; Vaziri 
ND. 

Intradermal Versus Intramuscular Hepatitis 
B Vaccination in Hemodialysis Patients: A 
Prospective Open-Label Randomized 
Controlled Trial in Nonresponders to 
Primary Vaccination. 
 
Barraclough KA; Wiggins KJ; Hawley CM; 
Eps CL; Mudge DW; Johnson DW; Whitby 
M; Carpenter S; Playford EG. 

Presença de anticorpos 
funcionalmente ativos para 
combater o vírus da hepatite B. 
 

Investigation of a potential protective 
mechanism against heparin-induced 
thrombocytopenia in patients on chronic 
intermittent hemodialysis. 
 
Tanhehco YC; Cuker A; Rudnick M; 
Sachais BS. 

Nível de plaquetas dentro dos 
parâmetros de normalidade  

Longitudinal Body Composition Changes 
Due to Dialysis. 
 
Pellicano R; Strauss BJ; Polkinghorne KR; 
Kerr PG. 

Nível de proteínas total do corpo 
dentro dos parâmetros de 
normalidade  

Neutralizing antibody response after 
intradermal rabies vaccination in 
hemodialysis patients. 
 
Tanisaro T; Tantawichien T; 
Tiranathanagul K; Susantitaphong P; 
Chirananthavat T; Praditpornsilpa K; 
Sitprija V; Eiam-Ong S. 

Presença de anticorpos 
funcionalmente ativos para 
combater a raiva. 
 
 

Quality of care assessment and adherence 
to the international guidelines considering 
dialysis, water treatment, and protection 
against transmission of infections in 
university hospital-based dialysis units in 
Cairo, Egypt. 
 
Ibrahim S. 

Estado nutricional adequado. 
Qualidade de vida satisfatória. 
Diminuição do número de 
hospitalizações. 

Respuesta inmunitaria a la vacuna de la 
hepatitis B en pacientes hemodializados 
en Brasil y sus factores associados. 
 
Victoria-Perreira ZT; Mendoza-Sassi RA. 

Presença de anticorpos 
funcionalmente ativos para 
combater o vírus da hepatite B. 
Nível de ferritina dentro dos 
parâmetros de normalidade. 

The potential economic value of a 
Staphylococcus aureus vaccine among 
hemodialysis patients. 
 
Song Y; Tai JHY; Bartsch SM; Zimmerman 
RK; Muder RR; Lee BY. 

Ausência de Staphylococcus 
aureus no sangue. 
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A Randomized Clinical Trial of 
Immunization With Combined Hepatitis A 
and B Versus Hepatitis B Alone for 
Hepatitis B Seroprotection in Hemodialysis 
Patients. 
 
Tung J; Carlisle E; Smieja M; Kim PT; Lee 
CH. 

Presença de anticorpos 
funcionalmente ativos para 
combater o vírus da hepatite B. 
 

Assessment of body fluid status in 
hemodialysis patients using the body 
composition monitor measurement 
technique. 
 
Mamat R;  Kong NCT, Ba’in A,  Shah AS, 
Cader R, Wong V, Mohd R,  Gafor AHA; 
Ismail R. 

Controle do peso seco.  

Clinical and Cost Effectiveness of 
Guidelines To Prevent Intravascular 
Catheter-Related Infections in Patients on 
Hemodialysis. 
 
Bakke CK. 

Ausência de processo inflamatório 
na saída do cateter. 

Negotiating Living with an Arteriovenous 
Fistula for Hemodialysis. 
 
Richard CJ; Engebretson J. 

Funcionamento da fístula. 

Rapid, enhanced, and persistent 
protection of patients with renal 
insufficiency by AS02V-adjuvanted 
hepatitis B vaccine. 
 
Surquin M; Tielemans CL; Kulcsár I; Ryba 
M; Voros P; Mat O; Treille S; Dhaene M; 
Stolear J-C; Kuriyakose SO; Leyssen MX; 
Houard SA. 

Presença de anticorpos 
funcionalmente ativos para 
combater o vírus da hepatite B. 
 

Effects of Beta-Blocker Use on Volume 
Status in Hemodialysis Patients. 
 
 
Bi S-H; Linke L; Wu J; Cheng L-T;Wang T; 
Ahmad S. 

Controle do peso seco. 
Pressão arterial dentro dos 
parâmetros de normalidade.  
Diminuição de câimbras. 

INR deviations in hemodialyzed patients 
under low dose oral anticoagulant therapy. 
 
 
Gompou A; Griveas I; Kyritsis I; 
Agroyannis I; Tsakoniatis M; Agroyannis 
B. 

Valores de Razão Normalizada 
Internacional (INR) dentro dos 
parâmetros de normalidade. 
 

Molecular biology based assessment of 
green tea effects on oxidative stress and 

Tamanho de massa do ventrículo 
esquerdo do coração dentro dos 
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cardiac remodelling in dialysis patients. 
 
Calo LA; Vertolli U; Davis PA; Dal Maso L; 
Pagnin E; Ravarotto V; Maiolino G; Lupia 
M; Seccia TM; Rossi GP. 

parâmetros de normalidade. 
 

A novel antimicrobial and antithrombotic 
lock solution for hemodialysis catheters: A 
multi-center, controlled, randomized trial. 
 
Maki DG, Ash SR, Winger RK, Lavin P. 

Ausência de Febre. 
Hemoculturas negativas de 
sangue retiradas por via de 
acesso periférico e do cateter 
positivos. 
 

Cardiovascular Protection With 
Antihypertensive Drugs in Dialysis Patients 
Systematic Review and Meta-Analysis. 
 
 
Agarwal R, Sinha AD. 

Pressão arterial dentro dos 
parâmetros de normalidade. 

Different effects of enoxaparin and 
unfractionated heparin on some 
thrombogenesis markers during 
hemodialysis: A cross-over study. 
 
 
Naumnik B, Pawlak K, Myśliwiec M. 

Valor de protombina dentro dos 
parâmetros de normalidade. 

Effects of Efonidipine, an L-and T-type 
Calcium Channel Blocker, on the Renin-
Angotensin-Aldosterone System in 
Chronic Hemodialysis Patients. 
 
Nakano N, Ishimitsu T, Takahashi T, Inada 
H, Okamura A, Ohba S, Matsuoka H. 

Pressão arterial dentro dos 
parâmetros de normalidade. 

Perfil de diagnósticos de enfermagem 
antes de iniciar o tratamento 
hemodialítico. 
 
Bisca MM; Marques IR. 

Não apresentação de anorexia, 
dispneia, fadiga e fraqueza. 
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APÊNDICE H – Instrumento de coleta de dados para avaliação pelos juízes 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59072-970 
Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 
Instrumento de coleta de dados para análise pelos juízes 

 
PARTE 1 – Caracterização dos sujeitos 

 
01. Sexo: 1. ( ) Feminino 2. ( ) Masculino  

 
02. Idade (anos completos):_____________________________________________________________________________________ 

 
03. Cidade em que trabalha: ____________________________________________________________________________________ 

 
04. Ocupação atual: ___________________________________________________________________________________________ 

 
05. Tempo de formação profissional (anos completos): _______________________________________________________________ 

 
06. Titulação (se tiver mais de uma titulação, marcar a mais atual em cada item):  

 
1.( ) Especialista   
Área de Especialização: _____________________________________________________________________________________ 
Tema da Monografia de Especialização: ________________________________________________________________________ 
 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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2.( ) Mestre     
Área do Mestrado: _________________________________________________________________________________________ 
Tema da Dissertação de Mestrado: ____________________________________________________________________________ 
 
3.( ) Doutor 
Área do Doutorado: ________________________________________________________________________________________ 
Tema da tese de Doutorado: _________________________________________________________________________________ 
 

07. Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo na temática de Diagnósticos de Enfermagem da 
NANDA Internacional na forma de: (pode escolher mais de uma alternativa) 

(  ) Monografia de graduação   ( ) Monografia de especialização   (  ) Dissertação    
(  )Tese      (  ) Artigos científicos    (  ) Outros:____________________________________________________________________  
 

08. Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo na temática nefrologia na forma de: (pode escolher 
mais de uma alternativa)  
(  ) Monografia de graduação   ( ) Monografia de especialização   (  ) Dissertação    
(  )Tese      (  ) Artigos científicos    (  ) Outros:____________________________________________________________________ 
 

09. Participa ou participou de grupos/projetos de pesquisa que envolve/envolveu a temática de Diagnósticos de Enfermagem da 
NANDA Internacional?  
(  ) Sim (  ) Não  
Se sim: Qual nome do grupo/projeto: ___________________________________________________________________________ 
Por quanto tempo participou ou participa do grupo? _______________________________________________________________ 
Qual o local em que ocorre o grupo? ___________________________________________________________________________ 
 

10. Nos últimos 12 meses, onde exerceu suas atividades profissionais? (pode escolher mais de uma alternativa) 
(  ) Hospital   (  ) Unidade Básica de Saúde   (  ) Instituição de Ensino  
(  ) Outro: ________________________________________________________________________________________________ 
 

11. Utiliza/ utilizou diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional em sua prática profissional (assistência)?  
(  ) Sim. Por quanto tempo? __________________________________________________________________________________ 
(  ) Não  
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12. Utiliza/utilizou diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional em sua prática profissional (ensino)?  

(  ) Sim. Por quanto tempo?__________________________________________________________________________________ 
(  ) Não  
 

13. No ensino, ministra/ministrou disciplinas que abordam a temática de diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional? 
(  ) Sim   (  ) Não  
 

14. No ensino, ministra/ ministrou disciplinas que abordam a temática hemodiálise?  
(  ) Sim   (  ) Não  
 

15. Presta/prestou assistência de enfermagem a indivíduos submetidos à hemodiálise ou com o diagnóstico de enfermagem Proteção 
ineficaz?  
(  ) Sim (  ) Não  
 
Se sim: 
(  ) Pacientes submetidos à hemodiálise. 
(  ) Pacientes com diagnóstico Proteção ineficaz. 
( ) Pacientes submetidos à hemodiálise que possuem o diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz. 
 
Em qual local: _____________________________________________________________________________________________  
Há quanto tempo: __________________________________________________________________________________________  
 

16. Já identificou o diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em sua prática clínica?  
(  ) Nunca   (  ) Poucas vezes   (  ) Frequentemente  
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PARTE 2 – ANÁLISE DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM PROTEÇÃO INEFICAZ 
 

Por favor, lei atentamente os itens referentes ao diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz e em seguida, marque com um “X” 
a alternativa que julgar mais cabível das questões apresentadas: 
 
01. Escolha a definição mais adequada para o diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz:  

 

Definição do diagnóstico 

Definição 1 ( ): Diminuição na capacidade de proteger-se de ameaças internas ou externas, como doenças ou lesões. 

Definição 2 ( ): Resposta diminuída da imunidade ao defender o organismo contra o ataque de invasores. 

 
Sugestões:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
02. Escolha o domínio e a classe mais adequados para o diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz:  

 

Domínio/Classe do diagnóstico 

(   ) Domínio 1: Promoção da Saúde e Classe 2: Controle da saúde 

(   ) Domínio 11: Segurança/proteção e Classe 2: Lesão física 

(   ) Domínio 11: Segurança/proteção e Classe 1: Infecção 

(   ) Domínio 11: Segurança/proteção e Classe 5: Riscos ambientais 

 
Sugestões:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
03. No quadro abaixo, observe os fatores relacionados encontrados na literatura referentes ao diagnóstico de enfermagem 

Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise e aqueles que compõem a Taxonomia II da NANDA Internacional 
2012-2014, para que de acordo com seu conhecimento e experiência, seja assinalada com um “X” na opção mais adequada 
dos fatores relacionados do diagnóstico em questão. E em seguida, você deve assinalar com um “X” a pertinência sobre a 
definição conceitual e empírica destes em relação a cada FR. 
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Fatores relacionados 

Ausência das vacinas de rotina 

Não é 
indicativa 

Muito pouco 
indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a não realização dos 
esquemas de vacinação do calendário nacional 
referente à idade do indivíduo e do calendário de 
vacinação de pacientes especiais, como o 
recomendado para indivíduos com doença renal 
crônica, disponíveis pelo sistema único de saúde. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador deverá checar se 
há falta de vacinas dos esquemas do calendário 
nacional referente à idade e do calendário de vacinação 
de pacientes especiais (indivíduos com doença renal 
crônica) que são disponíveis pelo sistema único de 
saúde. 
Vacinas para adultos: Vacina contra Difteria e Tétano 
(dT); Vacina contra Febre Amarela para áreas 
endêmicas; Vacina contra Sarampo, Caxumba e 
Rubéola (SCR); Vacina contra Influenza ou Gripe; e 
Vacina contra Pneumonia causada pelo pneumococo. 
Vacinas especialmente recomendadas para indivíduos 
com Doença Renal Crônica: Vacinas contra Hepatite A, 
B e A e B; Vacina contra a Influenza; Vacina contra a 
Pneumocócica conjugada; Vacina contra a 
Pneumocócica 23V, Vacina contra a Varicela; Vacina 
contra a Haemophilus influenzae b. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Não adesão aos cuidados relacionados aos Não é Muito pouco De algum Consideravelmente Muitíssimo 
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acessos vasculares (cateter e fístula arteriovenosa) indicativa indicativa modo 
indicativa 

indicativa indicativa 

     

Definição conceitual: É a não realização de pelo 
menos 80% dos cuidados gerais e os preconizados no 
serviço relacionado ao acesso vascular do indivíduo. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador deverá questionar 
sobre a execução dos cuidados gerais e os 
preconizados no serviço relacionado ao acesso 
vascular do indivíduo. E em seguida, analisar se o 
indivíduo não realiza pelo menos 80% desses cuidados. 
Cuidados gerais relacionados aos cateteres: evitar 
dormir sobre o cateter; evitar manipulação do cateter, 
mantendo-o fixo com uma fita adesiva; proteger o 
cateter com impermeável durante o banho; manter o 
curativo limpo e seco, e procurar a equipe de nefrologia 
em caso de anormalidade; procurar o serviço de 
nefrologia se ocorrer dor, sangramento, visualização de 
secreção purulenta sob o curativo na inserção do 
cateter, ou febre.  
Cuidados gerais relacionados à fístula arteriovenosa: 
preservar o braço não dominante, evitando coletas de 
sangue e verificação de pressão arterial; realizar 
exercícios de compressão manual – abrir e fechar a 
mão contra objeto; evitar o uso de roupas apertadas, de 
relógios e pulseiras apertados, assim como deitar sobre 
ou carregar peso com o braço da fístula; verificar 
diariamente o funcionamento da fístula, por meio da 
palpação do frêmito; procurar o serviço de nefrologia no 
caso de observar qualquer anormalidade na fístula; 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 
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proteger a fístula de traumatismos; lavar o braço da 
fístula com água e sabão neutro ou antisséptico antes 
da punção; retirar os curativos dos locais da punção 
após 4 a 6 horas do término da hemodiálise; em caso 
de sangramento realizar curativo compressivo não 
circular, somente no local do sangramento; aplicar 
compressas frias frequentes durante às 24 horas que 
sucedem a hemodiálise, quando ocorre a formação de 
hematoma; e aplicar compressas mornas frequentes 
após às 24 horas que sucedem a hemodiálise, quando 
ocorre a formação de hematoma, para auxiliar na sua 
absorção. 

Não adesão às medidas de controle de infecção  

Não é 
indicativa 

Muito pouco 
indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a não realização de pelo 
menos 80% das medidas gerais e preconizadas no 
serviço para o controle de infecção pelos profissionais 
de saúde. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador deverá questionar o 
indivíduo sobre a execução das medidas gerais e 
preconizadas no serviço para o controle de infecção 
pelo profissional de saúde responsável por ele, naquela 
sessão de hemodiálise. E em seguida, analisar se o 
profissional não realizou pelo menos 80% desses 
cuidados. 
Medidas gerais para o controle de infecção: higienizar 
as mãos antes e após o contato com o paciente; utilizar 
luvas, máscaras, óculos de proteção e aventais quando 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 
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houver risco de contato com material biológico; não 
usar medicamentos com dosagens múltiplas; ter 
cuidados com materiais perfuro cortantes; realizar 
limpeza ambiental; e fazer processamento adequado de 
materiais.  

Não adesão à dieta 

Não é 
indicativa 

Muito pouco 
indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a não realização de pelo 
menos 80% das recomendações da dieta prescrita para 
o indivíduo.  

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador deverá questionar o 
indivíduo sobre a realização das recomendações da 
dieta prescrita (exemplo: redução de sal, proteínas, 
alimentos ricos em fósforo e ingestão de líquidos). E em 
seguida, analisa se o indivíduo não faz pelo menos 
80% do que é recomendado. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Não adesão à terapia medicamentosa  

Não é 
indicativa 

Muito pouco 
indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a não utilização dos 
medicamentos prescritos em pelo menos 80% do seu 
total, observando horários, doses, tempo de tratamento.  

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador deverá questionar o 
indivíduo sobre a realização das medicações prescritas 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 
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(exemplos: vitaminas, eritropoietina, quelante do fósforo 
e anti-hipertensivos). E em seguida, analisa se o 
indivíduo não faz pelo menos 80% do que é prescrito. 

pertinente 

     

Monitorização inadequada da hemodiálise 

Não é 
indicativa 

Muito pouco 
indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É o descumprimento pelo 
profissional de saúde em relação à prescrição dialítica 
para os procedimentos de anticoagulação, verificação 
dos sinais vitais e parâmetros do sistema da máquina 
de diálise. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador deverá questionar o 
indivíduo sobre o descumprimento da prescrição 
dialítica para os procedimentos de anticoagulação, 
verificação dos sinais vitais e parâmetros do sistema da 
máquina de diálise executadas pelo profissional de 
saúde responsável por ele, naquela sessão de 
hemodiálise. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Presença de comorbidades 

Não é 
indicativa 

Muito pouco 
indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a coexistência de transtornos 
ou doenças. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador deverá questionar o 
indivíduo sobre a presença de outras doenças 
(exemplos: Hipertensão, Diabetes e Câncer). 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 
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Abuso de drogas 

Não é 
indicativa 

Muito pouco 
indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É um padrão mal adaptativo de 
uso de uma substância levando a prejuízo ou 
sofrimento clinicamente significativo. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador deverá questionar o 
indivíduo sobre o uso de drogas que o levam a prejuízo 
ou sofrimento clinicamente significativo. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Câncer 

Não é 
indicativa 

Muito pouco 
indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É um conjunto de mais de 100 
doenças, que têm em comum o crescimento 
desordenado de células, que tendem a invadir tecidos e 
órgãos vizinhos.  

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador questiona o 
indivíduo sobre a presença de Câncer no momento da 
entrevista. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Observação: Na análise de conceito foi encontrado o termo Presença de comorbidades definido como: a coexistência de transtornos 
ou doenças. Então, você concorda que o fator relacionado Câncer deixaria de ser um fator relacionado isolado e passaria a ser um 
exemplo do fator relacionado Presença de comorbidades? 1.(   ) Sim   2. (   ) Não 
Sugestões:__________________________________________________________________________________________________  
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Distúrbios imunológicos 

Não é 
indicativa 

Muito pouco 
indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a resposta defeituosa do 
sistema imunológico para infecções sérias, a qual põe 
em risco a vida do indivíduo. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador verifica que mesmo 
após a vacina específica ainda se observa no exame 
laboratorial do indivíduo um número de anticorpos 
insuficientes para atingir a imunidade específica. 
(exemplo: não imunidade para o vírus da Hepatite B 
após o esquema da vacina). 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Extremos de idade 

Não é 
indicativa 

Muito pouco 
indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: São pessoas menores de 2 
anos e maiores de 65 anos de idade. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador indaga sobre a 
idade do indivíduo e em seguida, com a resposta sendo 
maior que 65 anos, ele o enquadra como sendo 
extremos de idade. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Nutrição inadequada 
Não é 

indicativa 
Muito pouco 

indicativa 
De algum 

modo 
indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 



    142 
  

 

     

Definição conceitual: É a alimentação rica em 
gorduras, com alimentos altamente refinados e 
processados e/ou alimentos pobre em frutas, legumes e 
verduras. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador questiona o 
indivíduo sobre o consumo de alimentos ricos em 
gorduras, alimentos altamente refinados e processados, 
e pouca ingestão de frutas, legumes e verduras. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Observação: Na análise de conceito foi encontrado o termo Não adesão à dieta definido como: a não realização de pelo menos 80% 
das recomendações da dieta prescrita para o indivíduo. Então, você concorda na substituição do fator relacionado nutrição 
inadequada para o termo não adesão à dieta prescrita? 1.(   ) Sim   2. (   ) Não 
Sugestões:__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

Perfis sanguíneos anormais (p. ex.  leucopenia, 
trobocitopennia, anemia, coagulação). 

Não é 
indicativa 

Muito pouco 
indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: São alterações nos valores dos 
parâmetros de normalidade dos componentes do 
plasma sanguíneo. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador verifica no 
hemograma completo do indivíduo a presença de 
alterações estabelecidas pelos parâmetros de 
normalidade.  

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Terapia com medicamentos (p.ex.. antineoplásicos, 
corticosteroides, imunossupressores, 

anticoagulantes, trombolíticos) 

Não é 
indicativa 

Muito pouco 
indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 



    143 
  

 

     

Definição conceitual: É a utilização de medicamentos 
pelo indivíduo. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador questiona se o 
paciente faz uso de medicamentos e sendo a resposta 
sim pede para serem citados.  

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Observação: Você concorda que o fator relacionado Terapia com medicamentos (p.ex.. antineoplásicos, corticosteroides, 
imunossupressores, anticoagulantes, trombolíticos) poderia ser substituído pela nomenclatura Medicamentos que reduzem a 
imunidade sendo incorporado nas definições conceitual e empírica o termo “reduzem a imunidade” logo após a palavra 
“medicamentos”? 
1.(   ) Sim   2. (   ) Não 
Sugestões:__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

Tratamentos relacionados a efeitos colaterais 
(p.ex,cirurgia, radioterapia) 

Não é 
indicativa 

Muito pouco 
indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmen
te indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: Evento adverso ocasionado por 
algum tratamento. 

Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmen
te pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador indaga o indivíduo 
sobre a ocorrência de alguma complicação, incidente, 
iatrogenia e/ou erro médico durante seu tratamento 
hemodialítico. 

 Nada 
pertinente 

Muito pouco 
pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmen
te pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Observação:  
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Com o intuito de clarear, você concorda para a mudança da nomenclatura do fator relacionado Tratamentos relacionados a efeitos 
colaterais (p.ex,cirurgia, radioterapia) para Efeitos colaterais relacionado ao tratamento (medicamentoso, cirúrgico, hemodialítico)? 1.(   
) Sim 2.(   ) Não 
 
Se sim, você concorda que o fator relacionado Monitorização inadequada da hemodiálise deixaria de existir, pois este estaria dentro 
do fator relacionado Efeitos colaterais relacionado ao tratamento (medicamentoso, cirúrgico, hemodialítico)? 1.(   ) Sim 2.(   ) Não 
 
E se não, concorda em acrescentar hemodiálise aos exemplos do fator relacionado Tratamentos relacionados a efeitos colaterais 
(p.ex,cirurgia, radioterapia)? 1.(   ) Sim 2.(   ) Não 
 
Sugestões:__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________  

 
04. No quadro abaixo, observe as características definidoras que compõem a Taxonomia II da NANDA Internacional (2012) e 

aquelas encontradas na literatura referentes ao diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes submetidos à 
hemodiálise, para que de acordo com seu conhecimento e experiência, seja assinalada com um “X” a opção mais adequada 
sobre adequação das características definidoras em relação ao diagnóstico em questão. E em seguida, você deve assinalar 
com um “X” a pertinência da definição conceitual e empírica destas em relação a cada CD. 

Características definidoras 

Presença de invasores na corrente sanguínea 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a presença de micro-organismos 
que provocam doenças infecciosas no sangue. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador observa no exame 
laboratorial do indivíduo a titulação positiva para micro-
organismos (príons, vírus, bactérias, fungos e parasitas) 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 
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que provocam doenças infecciosas.        

Distúrbios nutricionais  

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: São problemas relacionados ao 
consumo inadequado de alimentos, tanto por escassez 
quanto por excesso. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador deverá aplicar o 
instrumento da Avaliação Global Subjetiva (AGS), o qual 
contempla perguntas sobre a ingestão de alimentos pelo 
paciente; pesquisa de acúmulos de gordura e músculos 
no corpo; mudanças no peso; mudanças nos tecidos ao 
redor da face, braços, mãos, ombros e pernas; a ingestão 
de alimentos; os níveis de atividade e energia; e 
problemas que possam interferir na alimentação. E 
realizar a mensuração do peso e da altura para a 
obtenção do índice de massa corpórea (IMC). Em 
seguida, analisar a presença da classificação 2= suspeita 
de desnutrição ou moderadamente desnutrido 3= 
desnutrido grave pelo AGS e/ou valores do IMC que não 
correspondem ao peso ideal (menores que 18,5 e maiores 
que 24,9). 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Aumento do número de hospitalizações 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É o aumento da frequência de 
entradas em emergências hospitalares. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

De algum 
modo 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 
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pertinente pertinente 

     

Definição empírica: O examinador questiona o indivíduo 
o número de entradas em emergências hospitalares nos 
últimos três meses e no mesmo período do ano anterior. E 
em seguida, compara se aumentou o número de entradas 
em emergências hospitalares no mesmo período do ano 
anterior. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Baixa qualidade de vida relacionada à saúde  

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a relação entre a saúde e a 
qualidade de vida com um baixo nível de funcionamento 
físico, mental, social, incluindo também a satisfação com a 
vida e bem-estar, relações sociais, percepções da saúde, 
avaliação do nível de satisfação de tratamentos e 
expectativas futuras. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador deverá aplicar o 
instrumento Medical Outcomes Study 36 - Item Short - 
Form Health Survey (SF36) e em seguida avaliar se o 
indivíduo apresenta um valor inferior a 50 em cinco das 
oito dimensões do questionário. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Peso seco descontrolado 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É o peso que o paciente apresenta 
com sobrecarga de líquidos evidente e com intolerância a 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

De algum 
modo 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 
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diálise por apresentar hipotensão ou sintomas da baixa 
pressão. 

pertinente pertinente 

     

Definição empírica: O examinador antes da hemodiálise 
deverá pesar o indivíduo e checar se o paciente não está 
com o peso seco prescrito. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Acesso vascular infeccionado 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a instalação da infecção no sítio 
de inserção do cateter, sem repercussões sistêmicas. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador observará no sítio do 
acesso sinais de infecção local (secreção purulenta e/ou 
hiperemia).  

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Acesso vascular inadequado (cateteres e fístula 
arteriovenosa) 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É quando não se obtém um fluxo 
de sangue desejável, o acesso tem meia vida curta e 
apresenta alto índice de complicações. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador verifica que o fluxo 
sanguíneo do acesso durante a hemodiálise está menor 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

De algum 
modo 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 



    148 
  

 

do que o desejável (< 300 ml/mim). pertinente pertinente 

     

Aumento da pressão arterial sistêmica 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É uma condição clínica 
caracterizada por níveis elevados e sustentados de 
pressão arterial sistêmica. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador deverá aferir três 
vezes a pressão arterial do membro que não há o acesso 
vascular utilizando os procedimentos recomendados para 
a medida da pressão arterial segundo as Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão. E em seguida, fazer a média 
das duas últimas aferições obtendo assim a pressão 
arterial real. Por último, observa que a pressão arterial real 
está acima de 130/80 mmHg. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Câimbra 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É uma contração muscular súbita, 
localizada, involuntária, contínua e dolorosa.  

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador indaga o indivíduo 
sobre a presença de episódios de câimbras durante as 
sessões de hemodiálise. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 
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Aumento do ventrículo esquerdo do coração 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É o aumento das dimensões da 
área do ventrículo esquerdo do coração.  

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador verifica através de 
imagens eletrocardiográficas o aumento da área do 
ventrículo esquerdo do coração do indivíduo. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Febre 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É o aumento da temperatura 
corporal.  

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador faz mensuração da 
temperatura corporal utilizando o termômetro na área 
axilar e observa uma temperatura acima de 37ºC. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Agitação 
Não é 

indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 
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Definição conceitual: É uma atividade motora excessiva 
associada a uma experiência subjetiva de tensão.  
 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador deverá observar um 
comportamento violento (mau humor, irritabilidade, 
instabilidade psicomotora, inquietação e hiperatividade) do 
indivíduo.  

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Alteração da coagulação 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a presença de distúrbios para a 
ativação plaquetária.  

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador observa nos exames 
laboratoriais do indivíduo plaquetopenia e/ou 
sangramentos na pele (petéquias, púrpuras e equimoses) 
e/ou em mucosas (epistaxes, hemoptise, sangramento 
intestinal, urinário ou menometrorragia).  

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Alteração neurossensorial  

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a alteração nas estruturas 
correspondentes a regiões inervadas relativas ao 
sensório, ou seja aos sentidos. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 
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Definição empírica: O indivíduo não percebe diferença 
quando é testado pelo exame de sensibilidade na 
superfície do corpo através de objetos, sobre a pressão, a 
dor, o calor, o frio, a vibração, a posição das partes do 
corpo e a forma das coisas.  

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Anorexia 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É um tipo de distúrbio alimentar 
que envolve perturbações no comportamento de se 
alimentar.  

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O indivíduo relata medo intenso de 
ganhar peso ou de engordar, mesmo estando com peso 
abaixo do peso seco. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Observação: Na análise de conceito foi encontrada a característica definidora Distúrbios nutricionais. Você concorda que a 
característica definidora anorexia passaria a ser um exemplo da característica definidora Distúrbios nutricionais? 1.(   )Sim   2.(   )Não 
Sugestões:__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________  

Calafrios 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: 
É a sensação momentânea de frio com ereção dos pêlos 
e arrepiamento da pele.                                                   

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 
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Definição empírica:  
O indivíduo relata sensação de frio e/ou o examinador 
observa a ereção de pêlos e/ou arrepiamento de pele.        

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Deficiência da imunidade 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a capacidade insuficiente da 
proteção do organismo. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador observa no exame 
laboratorial do indivíduo leucocitose e/ou leucopenia e/ou 
número de anticorpos insuficientes para atingir a 
imunidade específica após vacina (ex.: Hepatite B). 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Desorientação 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a confusão mental em que o 
indivíduo faz em relação ao tempo, espaço e auto 
psíquico.  

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O indivíduo apresentará erro ao 
responder questões do examinador sobre uma ou mais 
das perguntas simples em relação ao tempo (ex. sobre o 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 
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ano, a estação climática, o mês, o dia da semana); ao 
espaço (ex. sobre o país, o estado, a cidade, o hospital e 
o leito) e ao auto psíquico (ex. sobre seu nome e de 
familiares).   

     

Dispneia 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a experiência subjetiva de 
desconforto respiratório que consiste de sensações 
qualitativamente distintas, variáveis em sua intensidade. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O indivíduo relata dificuldade 
respiratória e/ou o examinador verifica uma respiração 
trabalhosa ou difícil. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Fadiga 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a sensação de cansaço ou falta 
de energia ao realizar esforços. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador questiona sobre a 
presença de cansaço e/ou falta de energia ao realizar 
esforços ao indivíduo e este responde de forma positiva. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Fraqueza Não é Muito De algum Consideravelmente Muitíssimo 
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indicativa pouco 
indicativa 

modo 
indicativa 

indicativa indicativa 

     

Definição conceitual: É uma sensação de mal estar 
acompanhada de cansaço que só melhora com o 
repouso. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador indaga sobre a 
presença de sensação de mal estar acompanhada de 
cansaço quando realiza esforços e o indivíduo responde 
que sim e que só melhoram com o repouso. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Imobilidade 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a ausência de movimento das 
partes do corpo.  

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador detecta a ausência 
de movimentos nos membros superiores e inferiores do 
indivíduo após realizar os exames de: abdução, 
elevação, adução, flexão, extensão e rotação dos 
membros superiores e inferiores. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Insônia 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a redução do tempo de sono Nada Muito De algum Consideravelmente Muitíssimo 
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que pode ser pela dificuldade para adormecer, 
ocorrência de vários despertares e/ou despertar precoce. 

pertinente pouco 
pertinente 

modo 
pertinente 

pertinente pertinente 

     

Definição empírica: O examinador questiona o hábito 
noturno do indivíduo com perguntas sobre dificuldade 
para adormecer, ocorrência de vários despertares 
durante o sono e despertar precoce. E em seguida, o 
examinador verifica que o indivíduo apresentou pelo 
menos uma das perguntas de forma positiva. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Perspiração 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a eliminação abundante de 
suor.  

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador observa no indivíduo 
a eliminação abundante de suor pela pele. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Prejuízo da cicatrização 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É um retardo que acontece na 
fase final da cura de uma ferida, na qual ocorre a 
maturação e remodelagem da matriz extracelular. 

 
Nada 

pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 
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Definição empírica: O indivíduo relata apresentar uma 
ferida e o examinador avalia que a ferida está na etapa 
da cicatrização e não apresenta colágeno. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Prurido 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É a sensação desagradável que 
provoca o desejo de coçar.  

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O indivíduo relata o desejo de coçar 
e o examinar verifica o ato de coçar do indivíduo. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Resposta mal adaptada ao estresse 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É o resultado da interação entre 
as características da pessoa e as demandas do meio de 
forma descompensada. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador indaga sobre a 
reação do indivíduo para as demandas do meio e o 
indivíduo relata não reagir bem. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 
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Tosse 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É uma inspiração rápida e 
profunda, seguida de fechamento da glote e contração 
dos músculos expiratórios, principalmente o diafragma, 
terminando com uma expiração forçada, após abertura 
súbita da glote.  

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: O examinador observa no indivíduo 
o ato de tossir. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Úlcera por pressão 

Não é 
indicativa 

Muito 
pouco 

indicativa 

De algum 
modo 

indicativa 

Consideravelmente 
indicativa 

Muitíssimo 
indicativa 

     

Definição conceitual: É uma área da superfície corporal 
que apresenta destruição e/ou necrose tecidual. 

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

Definição empírica: Paciente relata a presença de uma 
ferida e o examinador observa a presença da úlcera de 
pressão.  

Nada 
pertinente 

Muito 
pouco 

pertinente 

De algum 
modo 

pertinente 

Consideravelmente 
pertinente 

Muitíssimo 
pertinente 

     

 
05. Caso julgue pertinente, você poderá acrescentar ou sugerir a retirada de fatores relacionados (FR) e de características 

definidoras (CD) para o diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz no espaço reservado, mencionando a(s) justificativa(s).  
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Sugestão de inclusão de novos FR Justificativa 

 
 
 

 

Sugestão para retirada de FR Justificativa 

 
 
 

 

Sugestão de inclusão de novas CD Justificativa 

 
 
 

 

Sugestão para retirada de CD Justificativa 
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ANEXO A - Instrumento desenvolvido por Pompeo (2007) para coleta de dados 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética 
 
 

 
 
 
 
 



    164 
  

 

 
 
 
 
 
 



    165 
  

 

 
 
 
 
 



    166 
  

 

 


