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RESUMO 

 

O estudo objetivou analisar os diagnósticos de enfermagem do domínio 

segurança/proteção da Nanda Internacional presentes nos pacientes internados em 

Unidade de Terapia Intensiva. Trata-se de um estudo transversal, realizado no complexo 

de terapia intensiva de um hospital universitário no Nordeste do Brasil. A pesquisa 

ocorreu em duas etapas. A primeira etapa consistiu na coleta de dados, por meio de um 

formulário de entrevista e de exame físico, com 86 pacientes internados na referida 

unidade, durante os meses de dezembro de 2013 a maio de 2014. As planilhas foram 

construídas no Software Microsoft Office Excel 2010, nas quais foram assinaladas, pela 

pesquisadora deste estudo, a presença ou ausência das características definidoras, 

fatores relacionados e fatores de risco dos 31 diagnósticos estudados. Na segunda etapa, 

realizada entre julho e agosto de 2014, as planilhas foram enviadas a três 

diagnosticadores, previamente treinados, para a realização da inferência diagnóstica. Os 

dados foram analisados por meio de estatística descritiva e inferencial para os 

diagnósticos que apresentaram frequências maiores que 50%, com auxílio do IBM SPSS 

Statistic versão 20.0 for Windows.O projeto recebeu parecer favorável n
o
 440/414 e 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética n
o
22955113.2.0000.5292. Os 

resultados apontaram a presença de 29 diagnósticos de enfermagem do domínio 

segurança/proteção na clientela internada em Unidade de Terapia Intensiva, dentre os 

quais cinco estiveram presentes em 100% dos pacientes, a saber: Risco de 

contaminação, Risco de lesão, Risco de quedas, Risco de resposta alérgica e Risco de 

trauma. Os diagnósticos que apresentaram frequência superior a 50% foram: Risco de 

infecção, Risco de olho seco, Risco de envenenamento, Risco de trauma vascular, 

Integridade da pele prejudicada, Dentição prejudicada, Risco de sangramento, Risco de 

desequilíbrio na temperatura corporal, Risco de lesão por posicionamento 

perioperatório, Integridade tissular prejudicada, Risco de disfunção neurovascular 

periférica, Risco de resposta adversa ao meio de contraste com iodo, Risco de choque e 

Risco de aspiração. Para esses diagnósticos, foram identificados 35 fatores de risco, 11 

características definidoras e três fatores relacionados que apresentaram associação 

estatística significativa com os diagnósticos estudados. Para os diagnósticos: Risco de 

contaminação, Risco de lesão, Risco de quedas, Risco de resposta alérgica, Risco de 
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trauma, Risco de infecção, Risco de olho seco e Risco de envenenamento não houve 

associação com nenhuma de seus fatores de risco. Conclui-se que a maioria dos 

diagnósticos de enfermagem do domínio segurança/proteção apresentam-se prevalentes 

nos pacientes críticos, com atenção especial para os diagnósticos de risco. Ocorreu 

associação significativa entre esses diagnósticos e seus componentes. Destaca-se, assim, 

que o levantamento desse perfil contribui com pistas relevantes para a inferência dos 

diagnósticos de enfermagem prioritários do domínio segurança/proteção na população 

estudada, auxiliando a práxis da enfermagem e estimulando o conhecimento a respeito 

do assunto. 

 

Palavras-chave:Assistência à saúde. Terapia intensiva. Diagnósticos de enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

The study aimed to analyze the field of nursing diagnoses safety / protection of 

NANDA International present in patients in the Intensive Care Unit. This is a cross-

sectional study in intensive care complex of a university hospital in northeastern Brazil. 

The research took place in two stages. The first step was to collect data through an 

interview form and physical examination, with 86 patients admitted to the unit, during 

the months of December 2013 to May 2014. Spreadsheets were built in Microsoft 

Office Excel 2010 Software in which were marked by the researcher of this study, the 

presence or absence of defining characteristics, related factors and risk factors of the 31 

studied diagnoses. In the second stage, held between July and August 2014, the sheets 

were sent to three diagnosticians, previously trained to perform the diagnostic inference. 

Data were analyzed using descriptive and inferential statistics for the diagnoses that 

showed higher frequencies than 50%, using IBM SPSS version 20.0 for Statistic 

Windows.O project was approved by the 440/414 and Presentation Certificate for Ethics 

Assessment number 22955113 .2.0000.5292. The results indicated the presence of 29 

field of nursing diagnoses safety / protection in hospital clientele in the Intensive Care 

Unit, of which five were present in 100% of patients, namely: Risk of contamination, 

injury risk, falls risk,risk of allergic response and risk of trauma. Diagnoses that 

presented more frequently than 50% were: Risk of infection, dry eye risk, poisoning 

risk, vascular trauma risk, impaired skin integrity, impaired dentition, bleeding risk, risk 

imbalance in body temperature, Risk perioperative positioning injury, impaired tissue 

integrity, peripheral neurovascular dysfunction Risk, Risk adverse response to contrast 

media with iodine, shock Hazard and Risk of aspiration. For these analyzes, we 

identified 35 risk factors, 11 defining characteristics and three related factors showed 

statistically significant association with the studied diagnoses. For diagnostics: Risk of 

contamination, injury risk, falls risk, allergic response risk, trauma Risk, Risk of 

infection, dry eye risk and risk poisoning there was no association with any of their risk 

factors. We conclude that most of the area of nursing diagnoses safety / protection 

feature is prevalent in critically ill patients, with special attention to the risk diagnoses. 

There was a significant association between these diagnoses and its components. It is 

noteworthy, therefore, that the lifting of this profile contributes relevant clues to the 
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inference of the priority nursing diagnoses domain safety / protection in the study 

population, supporting the practice of nursing and stimulating knowledge on the subject. 

 

Keywords: Delivery of health care; intensive therapy; Nursing diagnoses. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo de estudo deste trabalho foi analisar os diagnósticos de enfermagem 

do domínio segurança e proteção da Nanda Internacional em pacientes internados na 

unidade de terapia intensiva.  

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o local destinado ao atendimento de 

pacientes críticos, que dispõe de assistência médica e de enfermagem ininterruptas, 

equipamentos específicos, recursos humanos especializados e acesso às tecnologias 

diagnósticas e terapêuticas (BRASIL, 2010). Os pacientes atendidos nessa unidade são 

considerados críticos, pois apresentam alterações em um ou mais órgãos vitais, risco ou 

instabilidade hemodinâmica e distúrbios graves, que necessitam de cuidados 

individualizados da equipe multiprofissional, como monitorização constante e 

realização de procedimentos invasivos (KNOBEL, 2010). 

Além disso, o paciente crítico apresenta diferentes graus de comprometimento 

físico, exigindo da equipe de saúde, principalmente do enfermeiro, capacidade aguçada 

de observação, sensibilidade, conhecimento técnico-científico e experiência, para 

identificar e controlar precocemente quaisquer instabilidades iminentes. Nessa 

perspectiva, o enfermeiro, como membro da equipe multiprofissional na UTI deve 

desenvolver habilidades de comunicação, conhecimento, destreza, raciocínio clínico, 

equilíbrio emocional e reflexão crítica da prática (VIANA; WHITAKER, 2011).  

Nesse contexto, a avaliação do paciente crítico faz parte do processo de 

trabalho do enfermeiro e tem como objetivo verificar o estado de saúde e os 

diagnósticos de suas necessidades de cuidados. Os dados obtidos a partir dessa 

avaliação orientam a formulação de um plano de cuidados direcionado às necessidades 

específicas e individuais (PADILHA et al., 2010). 

Para tanto, o enfermeiro deve basear suas ações por meio do desenvolvimento 

dos saberes próprios da profissão, como disciplina, de forma sistemática e organizada, 

por meio das teorias de enfermagem de grande porte, médio porte ou teoria da prática. 

Dessa forma, torna-se necessário organizar o conhecimento próprio da área de forma a 

viabilizar sua aplicabilidade na prática clínica do enfermeiro (MCWEEN; WILLS, 

2009). 
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Assim, tendo em vista a gravidade e a instabilidade clínica do estado de saúde 

do paciente internado em UTI, faz-se necessária atenção especial por parte da equipe de 

enfermagem, por meio da avaliação diária, do raciocínio clínico e do julgamento 

diagnóstico, para identificar intervenções e resultados pertinentes ao cuidado (KROGER 

et al., 2010; PADILHA et al., 2010). 

Dessa maneira, para a sistematização do cuidar em enfermagem e para o 

fornecimento de uma assistência qualificada e direcionada aos problemas apresentados 

pelos indivíduos, preconiza-se que em todas as instituições de saúde, públicas ou 

privadas, seja implementado o processo de enfermagem (PE) em qualquer ambiente em 

que se caracterize o cuidado profissional de Enfermagem (COFEN, 2009).  

O PE é a dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas, com o 

principal objetivo de assistir ao ser humano, sendo composta por passos bem 

delimitados, dinâmicos e inter-relacionados, fundamentados em um sistema de valores e 

crenças morais e no conhecimento técnico-científico próprio (GARCIA; NOBREGA, 

2009; HORTA, 1979). É composto por cinco etapas, a saber: histórico, diagnóstico de 

enfermagem (DE), implementação das ações, evolução e avaliação (TRUPPEL et al., 

2009).  

O PE é um importante instrumento de trabalho para a prática, visto que 

proporciona ao enfermeiro uma estrutura de solução de problemas voltada às 

necessidades reais do paciente. Para a sua implementação exige-se do enfermeiro 

habilidade cognitiva, técnica interpessoal e capacidade de tomada de decisão 

(PADILHA et al., 2010). 

Dentre as etapas do PE, destacam-se os diagnósticos de enfermagem, pois 

proporcionam: orientação para seleção de intervenções capazes de produzir os efeitos 

desejados do tratamento; conhecimento de prioridades de atendimento; proposições de 

cuidados preventivos aos diagnósticos mais prevalentes; diminuição de custos no 

sistema de saúde; formação de bases de dados local, nacional e internacional sobre a 

enfermagem; e aprofundamento do conhecimento de enfermagem (GORDON, 1994; 

HERDMAN, 2013). 

A partir do exposto, compreende-se também a importância da utilização de 

sistemas padronizados para a linguagem dos diagnósticos de enfermagem para a prática 

clínica, uma vez que oferecem subsídios para o desenvolvimento de um método mais 
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sistemático e uma homogeneização da linguagem utilizada pelos enfermeiros no 

processo de cuidar (KROGER et al., 2010). 

Nesse aspecto, ressalta-se a NANDA Internacional, uma entidade que organiza 

a padronização da linguagem profissional em um sistema de classificação reconhecido 

mundialmente. A estrutura vigente é a taxonomia II, que compreende 13 domínios, 47 

classes e 217 diagnósticos de enfermagem. Os domínios são: 1 - Promoção da saúde; 2– 

Nutrição; 3- Eliminação/troca; 4- Atividade/repouso; 5- Percepção/cognição; 6– 

Autopercepção; 7- Papéis e relacionamentos; 8– Sexualidade; 9- 

Enfrentamento/tolerância ao estresse; 10-Princípios da vida; 11- Segurança/proteção; 

12– Conforto; 13- Crescimento/desenvolvimento (HERDMAN, 2013). 

Dentre os domínios supracitados, destacam-se os diagnósticos de enfermagem 

inseridos no domínio segurança e proteção presentes nos pacientes internados em UTI. 

Esse domínio é definido pela NANDA Internacional como “estar livre de perigo, lesão 

física ou dano ao sistema imunológico; conservação contra perdas e proteção da 

segurança e da ausência de perigos” (HERDMAN, 2013, p. 79).  

Nesse sentido, estudo nacional realizado em unidades de terapia intensiva 

mostrou que os domínios mais frequentemente identificados nessa clientela foram 

segurança/proteção e atividade/repouso (CHIANCA; LIMA; SALGADO, 2012). Outro 

estudo sobre o mapeamento de diagnósticos e prescrições de enfermagem em UTI 

evidenciou os diagnósticos do domínio segurança/proteção como sendo os mais 

presentes no paciente grave. Ademais, alguns dos diagnósticos desse domínio estiveram 

presentes em 100% dos pacientes, tais como risco de infecção e risco de aspiração 

(LUCENA, 2006). 

Paganin et al. (2010), em seu estudo acerca do perfil de diagnósticos de 

enfermagem em uma UTI, assevera que o domínio segurança/proteção da NANDA 

Internacional é bastante prevalente nessa clientela, apresentando como principais 

diagnósticos de enfermagem integridade tissular prejudicada, integridade da pele 

prejudicada e proteção ineficaz, ratificando os estudos anteriormente citados. 

Nesse contexto, destacam-se os diagnósticos de enfermagem inseridos no 

domínio segurança/proteção presentes nos pacientes internados em UTI, tendo-se em 

vista sua alta prevalência nessa população, a relação intrínseca entre as características e 

fatores de risco apresentados pelos diagnósticos inseridos nesse domínio e os sinais e 
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sintomas comumente apresentados pelos pacientes críticos, tais como: vulnerabilidade, 

alto grau de dependência e uso de múltiplos dispositivos invasivos, entre outros.  

Destarte, frente à criticidade do paciente em Unidade de Terapia Intensiva, 

bem como à relação existente entre as características desses pacientes e os diagnósticos 

inseridos no domínio estudado, destaca-se a relevância do desenvolvimento desta 

pesquisa, compreendendo-se como importante traçar o perfil dos diagnósticos inseridos 

no domínio pesquisado, em virtude das repercussões que a presença desses diagnósticos 

pode causar na saúde do paciente internado na terapia intensiva.  

Além disso, a presença marcante de diagnósticos de risco nesse domínio 

guarda relação com a função do enfermeiro no que tange à prevenção de eventos 

adversos ao paciente. Nesse aspecto, aponta-se a necessidade de destacar a segurança do 

paciente como essência do cuidar em enfermagem nesses ambientes. Para Gonçalves 

(2006), a segurança do paciente revela-se como um problema de âmbito mundial, 

imprimindo ao sistema de saúde grandes desafios.  

Destaca-se que, no âmbito da UTI, a ênfase na qualidade da assistência 

prestada aos pacientes críticos é primordial, o que exige da equipe de enfermagem uma 

assistência sistematizada e livre de danos. Vale salientar ainda que é função privativa do 

enfermeiro a realização do diagnóstico e a prescrição das ações ou intervenções a serem 

realizadas (COFEN, 2009). 

Assim, no ambiente da terapia intensiva, o paciente demanda cuidados 

complexos que exigem avaliações críticas, rápidas e que gerem intervenções imediatas. 

Isso se deve à maior susceptibilidade dessa clientela aos riscos relacionados à 

assistência de saúde, à gravidade da doença, à demanda de procedimentos, e à 

necessidade de tomada de decisão rápida e correta do enfermeiro. Nesse sentido, o PE 

possibilita ao enfermeiro programar ações sistematizadas e padronizadas, conferindo 

cientificidade ao processo de trabalho e melhoria no cuidado ao paciente grave, assim 

como visibilidade à profissão (PAGANIN et al., 2010). 

Frente ao exposto, percebe-se que o enfermeiro necessita desenvolver o 

raciocínio clínico para identificar os diagnósticos de enfermagem. Destarte, ressalta-se a 

importância de traçar o perfil dos diagnósticos de enfermagem dessa clientela, pois, ao 

conhecer os mais prevalentes, torna-se possível identificar precocemente os fatores 

relacionados e de risco e, assim, intervir de forma individualizada e mais eficaz, a fim 



21 

 

 

 

de minimizar e/ou prevenir danos físicos, psicológicos e sociais, além de aumentar a 

visibilidade e o reconhecimento profissional. 

Nesse contexto, não se observa comumente, na prática profissional, a utilização 

das taxonomias para a identificação diagnóstica, bem como as demais etapas do 

processo de enfermagem, por diversas dificuldades. Realidade vivenciada pela autora 

desta dissertação, sendo perceptível a dificuldade para a operacionalização das demais 

etapas, principalmente a dos diagnósticos, devido à necessidade de mudanças no 

processo de trabalho, organização e treinamento da equipe de enfermagem, dentre 

outros. 

Desse modo, o interesse em estudar tal temática surgiu a partir da atuação 

como enfermeira de uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital universitário, 

onde foi possível observar a dinâmica e complexidade do processo de cuidado, bem 

como a necessidade e importância de uma assistência sistemática, individualizada e 

voltada para às reais necessidades da clientela. Entretanto, nessa unidade existe apenas a 

implementação da primeira etapa do processo de enfermagem, o histórico, estando as 

demais etapas em desenvolvimento, em virtude de algumas dificuldades relacionadas às 

questões operacionais e dificuldades de aceitação de alguns profissionais de 

enfermagem. Ademais, vale ressaltar o compromisso da pesquisadora de trazer 

contribuições para a melhoria do atendimento dessa clientela, visto que faz parte da 

equipe de enfermeiros assistenciais da UTI. 

Destarte, espera-se com a realização do presente estudo, uma maior 

aproximação dos enfermeiros com o processo de implantação do PE, principalmente 

referente à etapa dos diagnósticos, que servirá como estímulo para o desenvolvimento 

de estratégias para a sua operacionalização, principalmente no local do estudo. Além de 

estimular o raciocínio crítico dos enfermeiros no que tange à identificação de 

características definidoras e fatores relacionados e de risco atrelados aos diagnósticos do 

domínio segurança/proteção, fornecendo a esses profissionais o rol de diagnósticos 

comumente presentes nessa clientela. Outrossim, a pesquisa é relevante para o paciente 

crítico, uma vez que identificará o perfil da clientela e orientará a prática assistencial a 

partir do conhecimento próprio da profissão. 

Diante desse contexto surgiram os seguintes questionamentos: Os diagnósticos 

de enfermagem do domínio segurança/proteção da NANDA Internacional estão 
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presentes em pacientes internados na unidade de terapia intensiva? Quais as 

características definidoras, fatores relacionados e de risco mais prevalentes nessa 

clientela? Existe associação entre esses componentes e os diagnósticos de enfermagem 

inseridos no domínio segurança/proteção? 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL 

 

- Analisar os diagnósticos de enfermagem do domínio segurança/proteção da NANDA 

Internacional presentes em pacientes internados na unidade de terapia intensiva. 

 

2.2 ESPECÍFICOS  

 

- Identificar os diagnósticos de enfermagem, as características definidoras, fatores 

relacionados e de risco do domínio segurança/proteção em pacientes internados na 

unidade de terapia intensiva; 

- Averiguar a existência de associação entre os diagnósticos de enfermagem desse 

domínio, as características definidoras, os fatores relacionados e os fatores de risco 

presentes nos pacientes de unidade de terapia intensiva. 
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3REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para o embasamento teórico deste estudo, foi necessário o desenvolvimento de 

componentes do conhecimento sobre a unidade de terapia intensiva, o paciente crítico e 

suas peculiaridades, o processo de enfermagem, o processo diagnóstico e os 

diagnósticos de enfermagem do domínio segurança/proteção da Nanda Internacional, 

juntamente com suas características definidoras, fatores relacionados e de risco em 

pacientes internados na unidade de terapia intensiva. 

 

3.1 UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 

Nos anos de 1940 e 1950, iniciou-se a preocupação de agrupar pacientes 

instáveis sob a atenção de profissionais qualificados, assim como com a 

disponibilização de equipamentos especializados, em especial para pacientes de pós-

operatórios e com distúrbios cardiovasculares. As primeiras iniciativas mais concretas 

sobre cuidados contínuos em saúde ocorreram efetivamente no século XX, com a 

criação das salas de recuperação anestésica (KROGER et al., 2010; VIANA; 

WHITAKER, 2011). 

Estas unidades foram instaladas com a finalidade de centralizar pacientes com 

alto grau de complexidade em uma área hospitalar adaptada, atendendo às necessidades 

e especificidades da clientela, com ênfase na segurança, qualidade e agilidade nas 

intervenções. Para tanto, o processo de implantação exigiu a disponibilidade de 

infraestrutura própria, provisão de equipamentos e materiais, bem como a capacitação 

de recursos humanos para o desenvolvimento de um trabalho que atendesse aos 

objetivos propostos (LINO; SILVA, 2001). 

No Brasil, o processo de implantação das unidades de terapia intensiva ocorreu 

na década de 70. E, desde então, a assistência aos pacientes nessas unidades vem 

experimentando enorme evolução, principalmente graças aos avanços tecnológicos e 

conhecimento científico que dão suporte ao manejo dos processos fisiopatológicos 

(KROGER et al., 2010; VIANA; WHITAKER, 2011). 

Atualmente, as unidades de terapia intensiva são consideradas unidades 

hospitalares que têm por finalidade atender pacientes graves recuperáveis e/ou pacientes 
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de risco para instabilidade que requerem assistência multiprofissional e interdisciplinar, 

especializada e ininterrupta, e que disponha de todo um aparato tecnológico e estrutural 

que subsidie a assistência (KNOBEL, 2010). 

Para tanto, estas unidades requerem condições específicas ao seu bom 

funcionamento, que perpassam desde espaço físico apropriado, equipamentos de apoio 

diagnóstico e terapêutico até recursos humanos especializados e com alto padrão de 

excelência. A seguir serão abordados estes pontos que se destacam no processo de 

trabalho na UTI. 

 

3.1.1 Estrutura física 

 

Quanto à estrutura física, as unidades de terapia intensiva são constituídas por 

um complexo conjunto de recursos funcionalmente agrupados, que devem obedecer a 

um padrão mínimo exigido pelos órgãos de regulação para o seu funcionamento. Vale 

salientar que a estrutura deve contribuir para a privacidade do paciente, sem, contudo, 

interferir na sua monitorização (KNOBEL, 2010; KROGER et al., 2010; PADILHA et 

al., 2010; VIANA; WHITAKER, 2011). 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o órgão responsável 

pela definição dos critérios mínimos exigidos para o funcionamento deste serviço, e 

define alguns aspectos relevantes acerca da estrutura física, tais como: área reservada 

para os leitos, com distância mínima de dois metros entre os leitos e um metro entre o 

leito e a parede; dimensões de passagens para acesso e circulação de pessoas, materiais 

e equipamentos; a UTI deve ser próxima e de fácil acesso aos vários serviços de apoio 

diagnóstico e terapêutico, tais como centros de imagem e centro cirúrgico (BRASIL, 

2010). 

 

3.1.2 Recursos Humanos 

 

 Quanto aos recursos humanos que atuam nestas unidades especializadas, 

também há recomendações da ANVISA que definem critérios para atuação de 

profissionais, e que devem ser respeitados rigorosamente, sob pena de punição nos 

casos de descumprimento. 
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 A regulamentação recomenda que exista um responsável técnico médico, um 

enfermeiro coordenador que responda pela equipe de enfermagem e um fisioterapeuta 

coordenador que responda pela equipe da fisioterapia. Estes profissionais devem ser 

especialistas em medicina intensiva para responder pelo serviço de cuidados críticos. 

Quanto à equipe mínima exigida e tempo de atuação diário de cada profissional, 

podemos descrever (BRASIL, 2010):  

 Médico diarista: um para cada dez leitos ou fração, nos turnos matutino e 

vespertino. 

 Médico plantonista: um para cada dez leitos ou fração, a cada turno. 

 Enfermeiro assistencial: um para cada dez leitos ou fração, a cada turno. 

 Fisioterapeuta: um para cada dez leitos ou fração, nos turnos matutino, 

vespertino e noturno, em um total de 18 horas diárias de assistência. 

 Técnico em enfermagem: um para cada dois pacientes ou fração em todos os 

turnos, além de um funcionário por UTI para apoio assistencial. 

 Auxiliar administrativo: no mínimo um exclusivo da unidade. 

 Os funcionários da limpeza devem ser exclusivos da UTI em cada turno. 

 

3.1.3 Procedência, critérios de admissão e alta da UTI 

  

Os pacientes admitidos na UTI geralmente são provenientes do centro cirúrgico 

em pós-operatórios de grandes cirurgias, pronto-socorro, hemodinâmica e unidades de 

internação. É importante que o paciente seja avaliado quanto à real indicação de terapia 

intensiva, levando em consideração os que poderão se beneficiar com os cuidados dessa 

unidade (PADILHA et al., 2010). 

Esses autores afirmam ainda que o critério de prioridade varia da prioridade um 

a quatro, a saber: 

 Prioridade 1: Caracteriza-se por pacientes criticamente enfermos e instáveis que 

necessitam de tratamento intensivo e monitorização e procedimentos que não 

podem ser realizados fora da UTI. 

 Prioridade 2: Os pacientes necessitam de monitorização contínua e apresentam 

risco potencial para intervenções imediatas. Nesse grupo, encontram-se 
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pacientes com doenças crônicas que desenvolvem um quadro agudo ou 

necessitam de intervenção cirúrgica. 

 Prioridade 3: Os pacientes encontram-se criticamente doentes com pouca 

probabilidade de recuperação em decorrência de sua doença de base ou de sua 

doença aguda atual. Esses pacientes podem receber tratamento intensivo para 

minimizar o quadro agudo, desde que não sejam realizados procedimentos de 

reanimação. 

 Prioridade 4: Esses pacientes geralmente não têm indicação de UTI. A admissão 

desses pacientes é baseada em fatos individuais sob circunstâncias incomuns. 

Nesse grupo, incluem-se os quadros terminais com doenças irreversíveis, risco 

de morte iminente e pós-operatório que se apresente hemodinamicamente 

estável. 

O critério diagnóstico analisa condições específicas ou doenças para 

determinar a admissão apropriada na UTI e se divide de acordo com os seguintes 

aspectos (PADILHA et al., 2010):  

 Sistema cardíaco: infarto agudo do miocárdio, choque cardiogênico, arritmias 

complexas, insuficiência cardíaca congestiva aguda, emergências hipertensivas, 

angina instável acompanhada de instabilidade hemodinâmica, tamponamento 

cardíaco, aneurisma dissecante de aorta e bloqueio cardíaco completo. 

 Sistema pulmonar: IRA com necessidade de ventilação mecânica, embolia 

pulmonar, hemoptise maciça e insuficiência respiratória com risco de intubação 

iminente. 

 Sistema neurológico: acidente vascular cerebral, coma metabólico, tóxico e 

anóxico, hemorragia intracraniana com potencial para herniação, meningite com 

alteração mental ou comprometimento respiratório, distúrbio do sistema nervoso 

central ou neuromuscular com deterioração neurológica ou da função pulmonar, 

crises epiléticas, morte cerebral, vasoespasmo e lesão cerebral grave. 

 Ingesta ou overdose de drogas: instabilidade hemodinâmica devido ao uso de 

drogas, ingestão de drogas com alteração significativa do estado mental e 

inadequada proteção das vias aéreas e convulsão após uso de drogas. 

 Distúrbios gastrintestinais: sangramento gastrintestinal, insuficiência hepática 

fulminante, pancreatite aguda e perfuração de esôfago com ou sem mediastinite. 
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 Endócrino: cetoacidose diabética complicada, tempestade tireotóxica ou coma 

mexidematoso, estado hiperosmolar, hipercalcemia aguda com alteração mental, 

hipo ou hipernatremia com alteração mental, hipo ou hipermagnesemia com 

comprometimento hemodinâmico ou arritmia, hipo ou hipercalemia com 

arritmia ou fraqueza muscular. 

 Cirúrgico: pacientes em pós–operatório com necessidade de monitoramento 

hemodinâmico/suporte ventilatório ou cuidado intensivo de enfermagem. 

 Outras indicações: choque séptico com instabilidade hemodinâmica, 

monitorização hemodinâmica, condições clínicas que necessitem de cuidados 

intensivos de enfermagem, lesões ambientais (afogamento, acidente com 

relâmpago, etc.), terapias novas ou experimentais que apresentem potencial para 

complicação. 

O critério baseado em parâmetros objetivos trata da definição da indicação da 

UTI com base na avaliação de componentes fisiológicos e achados médicos que põem 

em risco o equilíbrio do organismo. Segundo Padilha et al. (2010), são eles: 

 Sinais vitais: pulso <40 ou >150 bpm; PAS <80 mmHg; PAM < 60 mmHg; 

PAD > 120 mmHg; frequência respiratória > 35 rpm. 

 Valores laboratoriais: sódio sérico < 110 ou >170 mEq/L; potássio sérico <2 

ou >7 mEq/L; PaO2 < 50 mmHg; Ph< 7,1 ou 7,7; glicose sérica > 800 mg/dl; 

cálcio sérico >15 mg/ dl.  

 Nível tóxico de medicamentos ou outra substância química que comprometa o 

paciente neurológica ou hemodinamicamente. 

 Exames de imagem que evidenciem hemorragia vascular cerebral; contusão ou 

hemorragia subaracnóidea com alteração do estado mental ou sinal neurológico 

focal; ruptura de vísceras, bexiga, fígado, varizes de esôfago, ou útero com 

instabilidade hemodinâmica; aneurisma de aorta dissecante. 

 Achados médicos: pupilas desiguais em paciente inconsciente, queimadura 

atingindo mais de 10% da superfície corpórea total, anúria, obstrução de vias 

aéreas, coma, cianose e tamponamento cardíaco. 
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3.2 CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES CRÍTICOS/ÍNDICES DE GRAVIDADE 

 

Os índices de gravidade foram desenvolvidos devido à necessidade de 

avaliação do desempenho das UTIs e da eficiência do tratamento realizado. Essa 

necessidade é decorrente das características deste setor, a saber: elevado custo de 

funcionamento, alocação de recursos materiais dispendiosos e de equipe 

multiprofissional especializada e heterogeneidade dos pacientes com diferentes doenças 

(KNOBEL, 2010).  

Por meio de uma linguagem uniforme, os índices de gravidade permitem 

realizar várias análises, dentre elas: estratificar pacientes de acordo com a gravidade da 

doença e do prognóstico, estabelecer pré-requisitos mínimos que indiquem a 

necessidade de internação da UTI, acompanhar a evolução e a resposta do paciente à 

terapêutica instituída, comparar a evolução de pacientes semelhantes submetidos a 

tratamentos distintos. Além disso, possibilitam avaliar e comparar o desempenho de 

UTIs diversas, comparar mortalidade observada e esperada, avaliar (de modo indireto) o 

custo-benefício de determinados procedimentos para pacientes em várias etapas da 

doença (VIANA; WHITAKER, 2011).  

Entre os métodos mais utilizados na avaliação dos pacientes de UTI 

encontram-se os sistemas padronizados e aceitos internacionalmente para predição de 

mortalidade[,] como Acute Physilogyand Chronic Health Evaluation (APACHE) e 

Therapeutic Intervention Escoring System (TISS) 

(DELIBEGOVIC; MARKOVIC; HODZIC, 2011; FREITAS, 2010;OKASAKI et al., 

2014). 

No índice APACHE são utilizadas 12 variáveis clínicas, fisiológicas e 

laboratoriais, padronizadas e que recebem pontos de 0 a 4, conforme o grau de desvio 

da normalidade apresentada. São atribuídos pontos às seguintes variáveis fisiológicas: 

temperatura retal, pressão arterial média ou pressão arterial sistólica e diastólica, 

frequência cardíaca, frequência respiratória, oxigenação por meio de valores 

gasométricos, pH arterial, sódio, potássio, creatinina sérica, hematócrito, glóbulos 

brancos e escala de coma de Glasgow. Além disso, consideram-se a idade cronológica e 

a presença de doença crônica (DELIBEGOVIC; MARKOVIC; HODZIC, 2011; 

FREITAS, 2010; OKASAKI et al., 2014). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Delibegovic%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21585179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hodzic%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21585179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Delibegovic%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21585179
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hodzic%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21585179
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 A carga de trabalho de enfermagem no ambiente hospitalar tem sido discutida 

mundialmente devido a suas implicações sobre a qualidade da assistência ao paciente. 

Na UTI esta preocupação aumentou, tendo em vista os efeitos das tecnologias e as 

alterações no estado do paciente crítico, além da necessidade de mão de obra cada vez 

mais qualificada. Diante disso, houve a necessidade de criar uma escala que medisse a 

real carga de trabalho de enfermagem na UTI. 

O Nursing Activies Score (NAS) consiste em uma escala que mede a real carga 

de trabalho da equipe de enfermagem, com a vantagem de quantificar os cuidados de 

enfermagem e o grau de complexidade envolvido. O escore total obtido com a 

pontuação do NAS representa a porcentagem em tempo gasto pelo enfermeiro, por 

turno, na assistência direta ao paciente, e varia de 0 a 100% ou mais. Com todos esses 

atributos e após ser aplicado em estudos realizados em unidades de terapia intensiva, o 

NAS pode ser considerado um índice capaz não só de estimar o quantitativo de pessoal 

como também de auxiliar no cálculo orçamentário do serviço de enfermagem, o que 

pode auxiliar na gestão do serviço (ALTAFIN et al., 2014; LUCHINI et al., 2014). 

Frente ao exposto, considera-se que o emprego de indicadores que avaliam 

objetivamente a condição clínica do paciente e a necessidade de cuidados torna-se 

indispensável quando se busca melhorar o custo-benefício na assistência à saúde. 

 

3.3 PROCESSO DE ENFERMAGEM 

 

O processo de enfermagem envolve uma sequência de etapas específicas com a 

finalidade de prestar atendimento profissional ao cliente, seja ele indivíduo, família ou 

comunidade, de forma a considerar suas singularidades e de modo ampliado. Requer 

bases teóricas do campo da Enfermagem, assim como conhecimentos complementares 

de outras áreas. Pode-se dizer que se trata da expressão do método clínico da profissão 

(BACKES et al., 2008; CARVALHO; BACHION, 2009; LUCENA; BARREIRA, 

2011). 

A expressão “processo de enfermagem” foi utilizada pela primeira vez em 

1961, sendo definida como atividade do enfermeiro e caracterizada pelo planejamento e 

cuidado integral ao ser humano. No Brasil, a enfermeira Wanda Aguiar Horta, estudiosa 

na área da enfermagem, desenvolveu uma teoria de enfermagem denominada Teoria das 
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Necessidades Humanas Básicas. (BACKES et al., 2008; CARVALHO; BACHION, 

2009; LUCENA; BARREIRA, 2011). Em seu livro “Processo de Enfermagem”, Horta 

(1979) apresenta os conceitos de sua teoria e a definição de etapas bem delimitadas que 

constituem o processo de enfermagem. 

O termo “processo de enfermagem” é ainda definido por Tannure e Gonçalves 

(2008) como um método utilizado para se implantar, na prática profissional, uma teoria 

de enfermagem. É composto por etapas bem delimitadas que operacionalizam e 

organizam o pensamento e sistematizam o raciocínio clínico. A seguir as etapas do 

processo de enfermagem serão descritas: investigação ou histórico, diagnóstico, 

planejamento, intervenção ou implementação e evolução ou avaliação. 

O histórico de enfermagem é a fase inicial do processo, que consiste na 

investigação do estado de saúde do paciente. Compreende a coleta de informações de 

sua condição de saúde, com o propósito de identificar as necessidades, os problemas e 

as reações humanas individuais. Essa etapa pode ser organizada em cinco passos, com a 

finalidade de consolidar as informações colhidas: coleta de dados, validação dos dados, 

agrupamento dos dados, identificação de padrões e comunicação e registro dos dados 

(ALFARO-LEFEVRE, 2010; TANNURE; GOLÇALVES, 2008). 

O diagnóstico de enfermagem é a etapa em que ocorrem a análise e 

interpretação dos dados obtidos através do histórico. Os diagnósticos de enfermagem 

tanto se baseiam nos problemas reais quanto nos problemas potenciais. Devem ainda ser 

identificados e listados por ordem de prioridade (ALFARO-LEFEVRE, 2010; 

TANNURE; GOLÇALVES, 2008). 

O planejamento constitui a terceira etapa do processo e consiste nos seguintes 

passos: estabelecimento de prioridades para os problemas diagnósticos; fixação de 

resultados; registros dos diagnósticos, dos resultados e das prescrições de enfermagem. 

Em suma, o que se espera do plano terapêutico do paciente (ALFARO-LEFEVRE, 

2010; TANNURE; GOLÇALVES, 2008). 

A implementação constitui a quarta etapa do processo de enfermagem. Esta 

etapa também é conhecida como prescrição de enfermagem. Segundo Alfaro-LeFevre 

(2010), as prescrições de enfermagem são ações realizadas nesta etapa do processo e 

documentadas pelo enfermeiro, com o intuito de melhorar o estado de saúde, minimizar 

riscos, resolver problemas e auxiliar atividades da vida diária. Vale ressaltar que o 
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enfermeiro deve prescrever cuidados que tragam impacto para a assistência do paciente, 

e não deve se confundir com a prescrição médica (TANNURE; GONÇALVES, 2008). 

A última etapa do processo diz respeito à avaliação de enfermagem, que 

consiste na ação de acompanhar as respostas dos pacientes aos cuidados prescritos, por 

meio das anotações do prontuário, da observação direta da resposta e do relato do 

paciente. Deve ser um processo dinâmico e contínuo, com vistas a orientar o enfermeiro 

para a necessidade de alterações no plano de cuidados (ALFARO-LEFEVRE, 2010; 

TANNURE; GONÇALVES, 2008).  

O PE é um método que possibilita a identificação, descrição e explicação dos 

problemas de saúde, determina as ações de enfermagem, assim como planeja e executa 

as ações assistenciais. Vale ressaltar que o processo deve estar baseado em uma teoria 

específica (BACKES et al., 2008; CARVALHO; BACHION, 2009; LUCENA; 

BARREIRA, 2011; VIANA; WHITAKER, 2011). 

No entanto, alguns desafios fazem parte da trajetória de construção da PE nas 

instituições: o conhecimento, o número de enfermeiros nos serviços, o envolvimento 

deles com o processo, a valorização por parte da administração da instituição, bem 

como os indicadores de resultado da assistência. Ao mesmo tempo, realizar este 

processo requer do profissional base científica, conhecimento, habilidades e atitudes 

pautadas no compromisso ético, na responsabilidade e no assumir o cuidar do outro. 

 

3.4 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DOMÍNIO SEGURANÇA/PROTEÇÃO E 

SUAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS, FATORES RELACIONADOS E 

FATORES DE RISCO 

 

O domínio segurança/proteção é composto por seis classes e um total de 37 

diagnósticos de enfermagem, dentre eles 25 diagnósticos de risco e 12 diagnósticos 

reais. A classe 1 é denominada Infecção e é composta por apenas um diagnóstico, Risco 

de Infecção (HERDMAN, 2013). O estudo deste diagnóstico se justifica pelo fato de 

que, devido à sua criticidade, os pacientes apresentam diversos fatores de risco para o 

desenvolvimento de infecções relacionadas à assistência à saúde; dentre esses fatores, 

destacam-se o estado de imunossupressão em decorrência da gravidade da doença, 



33 

 

 

 

doenças crônicas, terapia medicamentosa complexa e a quebra de barreiras naturais 

(KROGER et al., 2010). 

A classe 2 é conhecida por Lesão física. É composta por 20 diagnósticos, assim 

denominados: risco de aspiração, risco de choque, dentição prejudicada, desobstrução 

ineficaz das vias aéreas, risco de disfunção neurovascular periférica, integridade da pele 

prejudicada, risco de integridade da pele prejudicada, integridade tissular prejudicada, 

risco de lesão, risco de lesão por posicionamento perioperatório, risco de lesão térmica, 

mucosa oral prejudicada, risco de olho seco, risco de quedas, recuperação cirúrgica 

retardada, risco de sangramento, risco de síndrome da morte súbita do lactente, risco de 

sufocação, risco de trauma e risco de trauma vascular (HERDMAN, 2013).  

Os diagnósticos desta classe estão estritamente relacionados à situação de 

saúde dos pacientes graves, visto que o perfil de gravidade e o nível de dependência 

aumentam o risco de o paciente sofrer lesões decorrentes do processo de doença e/ou 

iatrogenias relacionadas à assistência à saúde (VIANA; WHITAKER, 2011). 

A classe 3 denomina-se Violência. É composta pelos seguintes diagnósticos: 

automutilação, risco de automutilação, risco de suicídio, risco de violência direcionada a 

outros, risco de violência relacionado a si mesmo (HERDMAN, 2013). Estes 

diagnósticos não foram estudados porque não têm aplicabilidade no público-alvo da 

pesquisa.  

A classe 4 refere-se aos Riscos Ambientais. É composta por três diagnósticos, a 

saber: contaminação, risco de contaminação e risco de envenenamento (HERDMAN, 

2013). Os diagnósticos desta classe estiveram ausentes em estudos realizados em UTIs 

no Brasil (CHIANCA; LIMA; SALGADO, 2012; RAMOS et al., 2013). Porém, a 

unidade de terapia intensiva é um dos setores no hospital que mais dispõe de recursos 

das mais diversas naturezas, isto é, repleto de equipamentos com uso intenso de energia, 

produção significativa de resíduos e produtos químicos tóxicos que podem 

inadvertidamente trazer impacto negativo e eventos adversos à saúde dos pacientes. 

Diante disso, justifica-se o estudo dessa classe nos pacientes críticos 

(HUFFLING; SCHENK, 2014). 

A classe 5 diz respeito aos Processos Defensivos. É composta por quatro 

diagnósticos de enfermagem, que são: risco de resposta adversa ao meio de contraste 

com iodo, risco de resposta alérgica, resposta alérgica ao látex e risco de resposta 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huffling%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24896556
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schenk%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24896556
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alérgica ao látex (HERDMAN, 2013). Vale ressaltar a relevância do estudo desta classe 

nos pacientes críticos, visto que estes são expostos a procedimentos invasivos materiais 

à base de látex frequentemente, além da demanda de realização de exames de imagem e 

/ou procedimentos invasivos em que se utiliza meio de contraste com iodo (BUENO DE 

SÁ et al., 2012; KNOBEL, 2010). 

A classe 6 é denominada Termorregulação. É formada por quatro diagnósticos 

de enfermagem, assim definidos: hipertermia, hipotermia, risco de desequilíbrio na 

temperatura corporal e termorregulação ineficaz (HERDMAN, 2013). A 

termorregulação é um desafio para equipes de cuidados críticos, visto que o paciente 

grave apresenta maior susceptibilidade ao controle da temperatura corporal. Além disso, 

a desregulação pode comprometer seriamente o estado de saúde do paciente, que já se 

apresenta crítico, uma vez que o organismo pode gerar mecanismos compensatórios que 

promovam prejuízos sistêmicos. Assim, o controle da temperatura corporal deve ser 

preocupação de toda a equipe de saúde, e o enfermeiro tem papel primordial nesse 

processo (DAWAZEH; YAN, 2013; KROGER et al., 2010). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Estudo do tipo transversal, uma vez que envolve a coleta de dados em 

determinado ponto do tempo. Neste caso, todos os fenômenos estudados foram 

contemplados durante um período de coleta de dados (POLIT; BECK, 2011). Foi 

realizado em duas etapas, a saber: identificação dos componentes dos diagnósticos de 

enfermagem do domínio segurança/proteção; e inferência diagnóstica.  

 

4.2PRIMEIRA ETAPA – IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DOS 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DO DOMÍNIO SEGURANÇA/PROTEÇÃO 

 

A primeira etapa foi composta pela identificação das características 

definidoras, fatores relacionados e de risco dos diagnósticos de enfermagem do domínio 

segurança/proteção nos pacientes internados na unidade de terapia intensiva. 

 

4.2.1Local do Estudo 

 

A pesquisa foi realizada na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL). Instituição voltada para o ensino, pesquisa e 

extensão, que integra o grupo dos 45 hospitais de ensino do Ministério da Educação 

(MEC), ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), conveniado ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) e administrado pela Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH). O HUOL possui instalações amplas e modernamente 

equipadas, constituindo-se em um dos hospitais mais bem aparelhados do Nordeste 

brasileiro, oferece assistência em mais de 30 especialidades e realiza, anualmente, cerca 

de 130 mil consultas e cinco mil internações (SOUZA et al., 2014). 

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

cirúrgicas, sendo cinco destinadas a cirurgias ambulatoriais, unidade de transplante 

renal, centro de diagnóstico por imagem, laboratórios de análises clínicas e de patologia 

e unidade de diálise (SOUZA et al., 2014). O HUOL possui uma unidade de terapia 



36 

 

 

 

intensiva com 19 leitos destinados ao cuidado aos pacientes clínicos gerais e cirúrgicos, 

além de ser referência no atendimento de pós-operatório de cirurgias cardíacas, 

neurológicas e urgências cardiológicas. 

A equipe de enfermagem da UTI consiste em quatro enfermeiros assistenciais 

nos turnos da manhã e da tarde e três enfermeiros assistenciais no turno da noite. Possui, 

ainda, um enfermeiro coordenador. Quanto à equipe técnica, inclui uma média de 17 

técnicos de enfermagem no turno da manhã, 17 técnicos de enfermagem para o turno da 

tarde e 15 técnicos de enfermagem para o turno da noite. Esse quantitativo de 

funcionários está muito além do preconizado nas exigências da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, o que evidencia a preocupação e o compromisso do serviço com a 

excelência e a qualidade da assistência prestada (BRASIL, 2010). 

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

de referência no Estado do Rio Grande do Norte para o atendimento a pacientes críticos, 

além de ser referência na realização de cirurgia cardíaca, neurocirurgia convencional e 

intervencionista.  

 

4.2.2 População e Amostra 

 

A população do estudo foi composta por 791 pacientes internados na unidade, 

de acordo com dados do sistema informatizado, MV2000, do referido hospital, no 

período de 01/10/2011 a 30/09/2012.  

A amostra desta pesquisa foi calculada com base na fórmula desenvolvida para 

estudos com populações finitas e que considera o coeficiente de confiança, o erro 

amostral e o tamanho da população (REA; PARKER, 2002).  

 

A fórmula foi a seguinte: 

Z∞
2
 * P * Q * N  

e
2
 (N-1)+ Z∞

2
 * P * Q 

Em que:  

n = tamanho da amostra;  

Z∞ = nível de confiança do estudo;  

e = erro amostral absoluto; 

n = 
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N = tamanho da população; 

Q = complementar da prevalência (100-P);  

P = prevalência. 

 

Foram considerados como parâmetros: nível de confiança de 95% (Z∞ = 1,96), 

o erro amostral de 10% e a população de 791 pacientes. Por não se ter encontrado um 

estudo que estimasse a prevalência de diagnósticos de enfermagem do domínio 

segurança/proteção em pacientes internados na UTI, considerou-se um valor 

conservador de 50%. A partir da aplicação da fórmula, encontrou-se um tamanho 

amostral de 86 indivíduos. 

Os pacientes foram recrutados conforme os critérios de inclusão estabelecidos, 

a saber: idade igual ou superior a 18 anos e pacientes submetidos a tratamento clínico 

ou cirúrgico. Critérios de exclusão: pacientes internados na unidade por um período 

menor que 24 horas e pacientes que foram readmitidos.  

Os participantes foram selecionados por meio de amostragem por conveniência 

de forma consecutiva. Segundo Gil (2010), esse é um tipo de amostragem não 

probabilística, em que o pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, 

admitindo que esses podem, de alguma forma, representar o universo. 

 

4.2.3Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Inicialmente, foi enviado um ofício ao Diretor de Ensino e Extensão do HUOL 

(ANEXOA), o qual informa sobre o estudo e solicita a autorização para a realização da 

pesquisa. Após a autorização, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

Depois da aprovação do referido Comitê de Ética, os instrumentos foram 

validados quanto à aparência e conteúdo por três especialistas nas áreas de diagnóstico 

de enfermagem e/ou terapia intensiva, para se verificar a adequação e a pertinência do 

conteúdo, bem como identificar a existência de lacunas.  

Após as adequações realizadas no instrumento, aplicou-se um pré-teste com 

10% da amostra estudada, com a finalidade de avaliar a aplicabilidade e a necessidade 

de alterações nos instrumentos de coleta de dados. Como não houve necessidade de 



38 

 

 

 

alterações no instrumento, os participantes do pré-teste foram incluídos na amostra deste 

estudo. 

O instrumento de coleta dos dados (APÊNDICE D) foi composto por um 

formulário de entrevista e exame físico, com perguntas abertas e fechadas sobre os 

dados socioeconômicos e as características definidoras (sinais e sintomas), fatores 

relacionados/risco presentes no domínio 11 da NANDA Internacional. O referido 

roteiro de entrevista e exame físico foi construído com base no histórico de enfermagem 

utilizado na UTI do HUOL e no instrumento de investigação clínica de Barros et al. 

(2010) e na literatura de Porto&Porto (2011). 

O instrumento de coleta contemplou a maioria das características definidoras, 

fatores relacionados e fatores de risco pertinentes ao desenvolvimento do estudo e 

presentes no domínio segurança/proteção da Nanda Internacional (HERDMAN, 2013). 

Ressalta-se que alguns diagnósticos de enfermagem, e, consequentemente, algumas 

características, fatores relacionados ou de risco não foram mensurados em virtude de 

não serem contemplados em uma população adulta, como: Risco de síndrome da morte 

súbita do lactente, Automutilação, Risco de automutilação, Risco de suicídio, Risco de 

violência direcionada a outros e Risco de violência direcionada a si mesmo. 

A coleta de dados ocorreu no período de outubro de 2013 a maio de 2014, na 

Unidade de Terapia Intensiva do hospital universitário, pela pesquisadora, uma 

residente de enfermagem e uma aluna da graduação em enfermagem. A pesquisadora 

realizou um treinamento prévio com as alunas para reforçar o uso dos instrumentos 

utilizados no estudo, bem como sobre a temática abordada no estudo. O treinamento 

ocorreu em setembro de 2013 e consistiu de um curso sobre Sistematização da 

Assistência de Enfermagem ao cliente internado em UTI, com carga horária de oito 

horas.  

No curso, o primeiro momento foi composto de uma aula expositiva dialogada, 

que abordou: organização e funcionamento da unidade; conceitos de paciente crítico; 

orientações de como abordar pacientes e familiares para a realização da entrevista; 

anamnese e exame físico completo; e particularidades do exame físico do paciente 

crítico. Após essa etapa do treinamento, houve a discussão do roteiro de orientação e 

padronização dos procedimentos (APÊNDICE F), com a finalidade de retirar dúvidas e 

realizar questionamentos. Após a etapa teórica do treinamento seguiu-se a etapa prática, 
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em que foi realizado o exame físico em pares. Esse treinamento teve a finalidade de 

capacitar as alunas para a coleta de dados de forma padronizada e mais homogênea 

possível. 

Após a etapa de treinamento das colaboradoras, iniciou-se o processo da coleta 

de dados. Esta envolvia questionamentos a respeito dos socioeconômicos e hábitos de 

vida, bem como o exame físico completo, contemplando as características definidoras, 

fatores relacionados e de risco dos diagnósticos de enfermagem do domínio 

segurança/proteção. Por fim, o responsável pela coleta agradeceu, comunicou à equipe 

de enfermagem quaisquer observações pertinentes ao processo de cuidado com o 

paciente e procedeu às anotações dos exames laboratoriais, prescrição médica e ficha do 

balanço hídrico, com a finalidade de buscar dados complementares. 

Em seguida, foram construídas planilhas no software Microsoft Office Excel 

2010, a fim de organizar os dados. A primeira dessas referia-se aos dados 

socioeconômicos e clínicos, e a segunda planilha foi constituída pelas características 

definidoras, fatores relacionados e de risco presentes no domínio segurança/proteção. 

Salienta-se que nem todas as características, fatores relacionados e de risco foram 

mensurados, em virtude de dificuldades operacionais para essa medição.  

Concluída essa etapa, realizou-se a construção das planilhas para os 

especialistas, as quais continham a lista de características definidoras, fatores 

relacionados e de risco, assinalados quanto à sua presença ou ausência para cada 

diagnóstico investigado, para cada paciente, pela pesquisadora deste estudo. Assim, 

foram elaboradas 86 planilhas, cada uma referente a um paciente, e foram dispostas da 

seguinte forma: apresentação do paciente quanto aos dados sociodemográficos e 

clínicos relevantes, a listagem dos diagnósticos de enfermagem investigados, com a lista 

dos componentes do diagnóstico. Existiram, ainda, a opção “não se aplica” assinalada 

quando o componente não era pertinente ao paciente, além da opção “não mensurado”, 

quando este não era passível de mensuração, bem como observações pertinentes 

relacionadas às características e fatores, que pudessem direcionar a inferência 

diagnóstica. 
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4.3SEGUNDA ETAPA – INFERÊNCIA DIAGNÓSTICA 

 

Esta etapa ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 2014, em que os 

diagnosticadores realizaram o processo de inferência diagnóstica, os quais julgaram a 

presença ou ausência dos diagnósticos em cada paciente, mediante a presença ou 

ausência das características definidoras/fatores relacionados e de risco previamente 

selecionados. 

Para tanto, foram selecionados seis enfermeiros especialistas, estudiosos da 

área de Sistematização da Assistência de Enfermagem e membros do grupo de pesquisa 

Práticas Assistenciais e Epidemiológicas em Saúde e Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

Os especialistas foram selecionados de forma intencional a partir da avaliação 

de seus currículos. Os critérios de seleção foram: ter publicação de artigos referentes à 

SAE e/ou especialização ou experiência na área de terapia intensiva.  

Os especialistas receberam o convite para participação da pesquisa via e-mail 

(APÊNDICE E), com as informações sobre o conteúdo da pesquisa, a proposta de 

atuação do diagnosticador e a disponibilidade do especialista em participar do 

treinamento e seleção, além da disponibilidade de responder à demanda solicitada. 

Após o aceite do convite, foi entregue, no dia do treinamento, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C), o qual foi assinado pelos 

participantes. Ademais, o treinamento ministrado pela pesquisadora foi finalizado com a 

avaliação dos especialistas, com vistas à verificação da capacidade de inferência 

diagnóstica desses. 

O objetivo do treinamento foi minimizar o viés no momento da inferência 

diagnóstica, uma vez que a enfermagem não dispõe de instrumentos que garantam a 

fidedignidade na definição do diagnóstico e que nem sempre o diagnosticador tem 

proximidade com o domínio em estudo ou com paciente crítico. Lopes, Silva e Araújo 

(2012) consideram que inexiste um padrão ouro para a inferência diagnóstica, sendo, 

portanto, necessária a realização de treinamento e teste da capacidade diagnóstica dos 

especialistas. 

Diante disso, foi realizado o treinamento, em de junho de 2014, que abordou os 

seguintes temas: breve explanação sobre paciente crítico, objetivos da pesquisa, o 
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método utilizado, raciocínio clínico e inferência diagnóstica, ênfase nos diagnósticos do 

domínio segurança/proteção (características definidoras, fatores relacionados/risco) e a 

explanação sobre operacionalização do processo de inferência de cada diagnosticador. 

Após o treinamento, foi realizada uma avaliação com os seis diagnosticadores, 

com o intuito de identificar quais profissionais possuíam maior capacidade de inferência 

diagnóstica para este domínio. Para tanto foram elaborados 12 casos clínicos fictícios, 

envolvendo os 31 diagnósticos de enfermagem do domínio segurança/proteção da 

NANDA Internacional. Nesses casos clínicos, foi narrada a história clínica com 

informações pertinentes ao processo de inferência diagnóstica, então, a partir da 

identificação dos sinais e sintomas, o diagnosticador deveria assinalar a presença ou 

ausência de cada diagnóstico do domínio investigado. Os especialistas realizaram a 

inferência diagnóstica de cada uma das 12 planilhas, por três vezes, alcançando um total 

de 36 avaliações por especialista (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012).  

Ao término, o desempenho de cada diagnosticador foi avaliado por meio do 

teste de Kappa. Esse permite a verificação da concordância entre pares, assim, seguiu-se 

o sugerido por Light (1971), considerando a média dos Kappa obtidos como um índice 

adequado para identificar a concordância geral. 

Para tanto, construiu-se um banco de dados no software Microsoft Office Excel 

2010, sendo realizada a aplicação do teste estatístico de Kappa por meio do software 

IBM SPSS Statistic versão 20.0 for Windows. 

A Tabela 1 apresenta os coeficientes Kappa dos seis especialistas para as três 

avaliações dos 12 casos clínicos, que abarcaram 31 diagnósticos, averiguando a 

concordância desses com o gabarito.  
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Tabela 1. Coeficiente de Kappa para análise de concordância dos juízes e gabarito. Natal/RN, 2014 

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

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

1 0,43 NA 0,62* 1,00** 1,00** 1,00** NA NA NA 0,62* NA NA 1,00** NA 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 

2 0,43 0,43 1,00** 1,00** 1,00** 0,62* 0,62* 0,62* 0,62* 0,62* 0,62* 1,00* 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 

3 NA NA NA 0,62* 0,62* 0,62* 0,62* 0,62* 0,62* 0,43 NA NA NA NA NA NA NA NA 

4 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 

5 0,62* 0,62* 0,62* 0,62* 0,62* 0,62* NA 1,00** 1,00** NA NA NA 0,62* 0,62* 0,62* 0,43 0,43 0,43 

6 0,62* 0,43 0,62* 1,00** 1,00** NA 0,62* 0,62* 0,43 NA NA NA NA NA NA 0,31 0,23 0,23 

7 0,57* 0,44 0,57* 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 0,40 0,62* 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 0,25 0,14 0,14 

8 NA 1,00** 1,00** NA NA NA 1,00** NA 1,00** NA NA NA NA NA NA 1,00** 1,00** 1,00** 

9 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

10 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

11 NA NA NA NA NA NA 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** NA NA NA 

12 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

13 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 

14 1,00** 1,00** 1,00** 0,62* 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 

15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

16 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 

17 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** NA NA NA 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 

18 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

19 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

20 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** NA 0,62* 0,62* NA NA NA 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 

21 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

22 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

23 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

24 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

25 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 

26 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** NA 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 

27 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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28 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** NA NA 1,00** NA NA NA 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 

29 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** NA NA 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** NA NA NA 1,00** 1,00** 1,00** 

30 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 

31 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 1,00** 0,62* 0,62* 0,62* 1,00** 1,00** 1,00** 

Geral 0,89 0,94 0,89 0,96 0,95 0,88 
Legenda: NA: Não aplicável *Valor - p <0,05 **Valor - p < 0,01 
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Assim, a interpretação dos valores obtidos é realizada partindo-se da 

classificação apresentada no Quadro 1.  

Quadro 1. Interpretação do Teste Kappa. Natal/RN, 2014 

Valor de Kappa Interpretação 

Menor que 0 Sem concordância 

0-0.19 Concordância fraca 

0.20-0.39 Concordância regular 

0.40-0.59 Concordância moderada 

0.60-0.79 Concordância substancial 

0.80-1.00 Concordância quase perfeita 

Fonte: Landis &Koch, 1997.  

 

Frente aos resultados alcançados, observa-se que os coeficientes gerais do Kappa 

apresentado obtiveram concordâncias quase perfeitas para todos os especialistas. Desse 

modo, seguiu-se a ordem decrescente dos valores de Kappa para a seleção dos três 

especialistas como diagnosticadores.  

Elencados os diagnosticadores, esses receberam as 86 planilhas construídas 

pela pesquisadora, cada uma referente a um paciente e contendo todas as características 

definidoras, fatores relacionados e de risco do domínio em estudo, já assinaladas quanto 

à presença (P), à ausência (A) e não se aplica (NA), além de informações adicionais 

referentes a dados socioeconômicos, clínicos e a observações pertinentes ao processo de 

inferência diagnóstica.  

Desse modo, cada diagnosticador julgou isoladamente se os diagnósticos de 

enfermagem do domínio segurança/proteção estavam presentes ou ausentes em cada 

uma das planilhas enviadas. Em caso de discordância entre os diagnosticadores, foi 

aplicado o critério da maioria, o qual considera a presença do diagnóstico quando dois 

ou mais dos diagnosticadores o considerarem presente.  

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA 

 

Os dados referentes à prevalência dos diagnósticos de enfermagem do domínio 

segurança/proteção e de suas características definidoras, fatores relacionados e de risco, 

bem como os aspectos socioeconômicos e clínicos foram organizados em planilhas 

eletrônicas do Microsoft Office Excel. Para a análise desses dados foi utilizada a 
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estatística descritiva e inferencial com o auxílio do software IBM SPSS Statistic versão 

20.0 for Windows.  

Na análise dos dados socioeconômicos e clínicos foi utilizada a estatística 

descritiva, sendo calculadas as frequências relativas e absolutas, a média, mediana e o 

desvio padrão. De acordo com Vieira (2010), o teste de Kolmogorov-Smirnov é 

aplicado para verificar a normalidade dos dados numéricos, sendo esse teste o escolhido 

para o estudo. 

Para a análise inferencial, foram utilizados dois testes estatísticos, o teste de 

Qui-Quadrado de Pearson e o Teste Exato de Fisher (frequências esperadas menores que 

5), para verificar a associação estatística entre o diagnóstico de enfermagem e as suas 

respectivas características definidoras, fatores relacionados e fatores de risco (p< 0,05). 

Os testes de associação foram aplicados somente para os diagnósticos que apresentaram 

frequência maior ou igual a 50%. A análise se baseou na leitura das estatísticas 

descritivas, bem como na análise do valor p encontrado, com seus respectivos 

comentários. Para significância estatística adotou-se um nível de 5%. Os dados foram 

apresentados em tabelas e discutidos conforme a literatura pertinente. 

 

4.5ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (UFRN), de acordo com as diretrizes e normas de pesquisa 

que envolve seres humanos do Conselho Nacional de Saúde, por meio da Resolução nº 

466/12 (BRASIL, 2012). Desse modo, recebeu parecer favorável, sob o número 

440/414, com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número n
o 

22955113.2.0000.5292 (ANEXO B). 

O consentimento prévio dos pacientes (APÊNDICE A) e a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido foram solicitados. Para os que não souberam ler 

ou que por outra razão não puderam, foi feita a leitura e solicitada a assinatura com a 

impressão datiloscópica. Para os pacientes inconscientes ou desorientados, foram 

solicitadas a autorização e a assinatura do representante legal (APÊNDICE B). Os 

especialistas que participaram do treinamento, bem como os elegidos também assinaram 

o TCLE (APÊNDICE C). Todos foram esclarecidos quanto aos riscos e à participação 
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voluntária na pesquisa. Também foi garantida a liberdade de participar ou não do 

estudo, sem prejuízo ao tratamento. 
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5 RESULTADOS 

 

Para a apresentação dos objetivos propostos neste estudo, os dados foram 

expostos em 23 tabelas, as quais exibirão dados socioeconômicos, dados clínicos, 

frequências dos diagnósticos de enfermagem do domínio segurança/proteção, assim 

como as características definidoras, fatores relacionados e fatores de risco dos 

diagnósticos em estudo. 

A Tabela 2 apresenta a caracterização socioeconômica dos pacientes do estudo, 

internados na UTI, com sua frequência absoluta e relativa.  

 

Tabela 2. Caracterização socioeconômica dos pacientes internados na unidade de 

terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

 (Continua) 

Variáveis n % 

Sexo 

Feminino 45 52,3 

Masculino 41 47,7 

Total 86 100,0 

Raça 

Pardo 48 55,8 

Branco 22 25,6 

Negro 15 17,4 

Amarelo 01 1,2 

Total 86 100,0 

Religião 

Sim 82 95,3 

Não 04 4,7 

Total 86 100,0 

Estado Civil 

Com companheiro 61 70,9 

Sem companheiro 25 29,1 

Total 86 100,0 

Renda Familiar 

Menos que 1 salário 06 7,0 

1-3 salários 68 79,0 

4 ou mais salários 12 14,0 

Total 86 100,0 

Procedência 

Interior 53 61,6 

Capital 33 38,4 

Total 86 100,0 
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Tabela 2. Caracterização socioeconômica dos pacientes internados na unidade de 

terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014  

(Conclusão) 

Variáveis n % 

  Média Desvio Padrão Mediana Mínimo Máximo Valor p 

Idade (em anos) 53,4 16,5 54,5 18,0 81,0 0,200 

Anos de estudo 6,3 4,5 6,0 0,0 20,0 0,000** 

**Teste de Kolmogorov-Smirnov (p < 0,05) 

 

No estudo ora apresentado, foram avaliados 86 pacientes críticos internados em 

Unidade de Terapia Intensiva, dos quais a maioria era do sexo feminino (52,3%), houve 

predominância da raça parda (55,8%), eram praticantes de alguma religião (95,3%), 

tinham um companheiro (70,9%) e com renda de 1 a 3 salários mínimos (79,1%). 

Quanto à procedência, 61,6% eram provenientes do interior. Com relação à idade, 

obteve-se média de 53,4 anos (±16,5), com mínimo de 18 e máximo de 81 anos. No que 

diz respeito aos anos de estudo, a mediana apresentada foi de seis anos (±4,5), com 

mínimo de zero e máximo de 20. 

A Tabela 3 demonstra os dados clínicos relativos à internação da clientela em 

UTI, a partir da indicação de suas frequências absoluta e relativa.  

 

Tabela 3.Caracterização dos dados clínicos dos pacientes internados na unidade de 

terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

Variáveis N % 

Motivo do Internamento   

Cirúrgico 63 73,3 

Clínico 23 26,7 

Total 86 100,0 

Comorbidades   

Sim 61 70,9 

Não 25 29,1 

Total 86 100,0 

Tabagista   

Não 62 72,1 

Sim 24 27,9 

Total 86 100,0 

Etilista   

Não  67 77,9 

Sim 19 22,1 

Total 86 100,0 
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Quanto aos dados clínicos, foi possível observar os seguintes aspectos: a 

maioria dos pacientes (73,3%) foi admitida na UTI em pós-operatório de grandes 

cirurgias ou para tratamento de intercorrências relacionadas diretamente a 

procedimentos cirúrgicos. Com relação à presença de comorbidades, o estudo concluiu 

que a maioria dos pacientes (70,9%) apresentava presença de doenças crônicas 

associadas. Quanto ao levantamento de dados sobre tabagismo e etilismo, o estudou 

observou que em sua maioria os pacientes não fumavam regularmente (72,1%) e não 

faziam uso de álcool (77,9%).  

A Tabela 4 indica a distribuição dos diagnósticos de enfermagem, 

características definidoras, fatores relacionados e fatores de risco dos diagnósticos de 

enfermagem apresentadas pela clientela em estudo. 

 

Tabela 4. Medidas de tendência central e de dispersão dos diagnósticos de enfermagem, 

características definidoras e fatores relacionados identificados em pacientes internados 

na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

Variáveis Média Mediana 
Desvio-

Padrão 
Mínimo Máximo 

K - S* 

Valor-

p Diagnósticos de 

enfermagem 
18,95 19,00 2,68 10 25 0,095 

Características definidoras 25,31 25,50 6,58 11 43 0,200 

Fatores relacionados 43,13 43,00 7,74 28 61 0,200 

Fatores de risco 83,36 85,00 13,33 51 114 0,020 

*Teste de Kolmogorov-Smirnov (p < 0,05) 

  

Identificou-se que a média de diagnósticos por paciente foi de 18,95 (± 2,68), 

apresentando quantitativo de 10 diagnósticos no mínimo e 25 diagnósticos no máximo. 

Com relação às características definidoras, a média por paciente foi de 25,31 (± 6,58) 

características, com o mínimo de 11 e máximo de 43. Quanto aos fatores relacionados, 

ficou evidenciado a partir do estudo que a média foi de 43,13 (± 7,74) elementos para 

cada paciente, com o mínimo de 28 e máximo de 61. Por fim, a mediana dos fatores de 

risco identificados por paciente foi de 85,00, com um mínimo de 51 e máximo de 114 

fatores. 
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Tabela 5. Distribuição dos diagnósticos de enfermagem presentes em pacientes 

internados na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

Natal/RN, 2014 

Diagnóstico N° % 

Risco de contaminação 86 100,0 

Risco de lesão  86 100,0 

Risco de quedas 86 100,0 

Risco de resposta alérgica  86 100,0 

Risco de trauma  86 100,0 

Risco de infecção  85 98,8 

Risco de olho seco 85 98,8 

Risco de envenenamento 83 96,5 

Risco de trauma vascular 83 96,5 

Integridade da pele prejudicada  82 95,3 

Dentição Prejudicada 80 93,0 

Risco de sangramento 72 83,7 

Risco de desequilíbrio na temperatura corporal  71 82,6 

Risco de lesão por posicionamento perioperatório 63 73,3 

Integridade tissular prejudicada 66 76,7 

Risco de disfunção neurovascular periférica 62 72,1 

Risco de resposta adversa ao meio de contraste com iodo 60 69,8 

Risco de choque  53 61,6 

Risco de aspiração 43 50,0 

Risco de lesão térmica 40 46,5 

Recuperação cirúrgica retardada 

22. Desobstrução ineficaz de vias aéreas  

37 

35 

43,0 

40,7 Risco de sufocação  30 34,9 

Risco de integridade da pele prejudicada  15 17,4 

Risco de Resposta alérgica ao látex  08 9,3 

Hipertermia  06 7,0 

Termorregulação ineficaz 05 5,8 

Mucosa oral prejudicada  02 2,3 

Contaminação 01 1,2 

 

Com base nos dados levantados na Tabela 5, observou-se a prevalência dos 

diagnósticos de enfermagem do domínio segurança/proteção nos pacientes críticos. Dos 

31 diagnósticos de enfermagem estudados nesta clientela, 29 estiveram presentes com 

frequências variáveis. Dos 29 diagnósticos presentes, cinco foram identificados em 

todos os pacientes estudados (100%), descritos a seguir: risco de contaminação, risco de 

lesão, risco de quedas, risco de resposta alérgica e risco de trauma. 

Os diagnósticos de enfermagem Risco de infecção (98,8%), Risco de olho 

seco (98,8%), Risco de envenenamento (96,5%), Risco de trauma vascular (96,5%), 
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Integridade da pele prejudicada (95,3%) e Dentição prejudicada (93%) estiveram 

presentes em mais de 90% dos pacientes críticos internados na UTI. 

 Em consonância com a Tabela 4, foi possível identificar os diagnósticos de 

enfermagem que obtiveram frequência relativa entre 90% e mais que 50%, definidos a 

seguir: Risco de sangramento (83,7%), Risco de desequilíbrio da temperatura corporal 

(82,6%), Risco de lesão por posicionamento perioperatório (73,3%), Integridade tissular 

prejudicada (76,7%), Risco de disfunção neurovascular periférica (72,1%), Risco de 

resposta adversa ao meio de contraste com iodo (69,8%) e Risco de choque (61,6%). 

 A seguir, serão apresentadas as tabelas referentes aos diagnósticos com 

frequência acima de 50%, em um total de 19 diagnósticos. As tabelas seguintes exporão 

as associações entre os diagnósticos de enfermagem e suas respectivas características 

definidoras, fatores relacionados e fatores de risco. 

 A Tabela 6 indica a associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de 

contaminação e seus fatores de risco para a clientela em estudo.  

 

Tabela 6. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de contaminação e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

(Continua) 

Fatores de risco Presente Total 

Área geográfica    

Presente 86 86 

Ausente - - 

Total 86 86 

Economicamente desfavorecido    

Presente 53 53 

Ausente 33 33 

Total 86 86 

Exposição à radiação   

Presente 86 86 

Ausente - - 

Total 86 86 

Doenças pré-existentes    

Presente 62 62 

Ausente 24 24 

Total 86 86 

Fatores nutricionais     

Presente 53 53 
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Tabela 6. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de contaminação e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

 (Conclusão) 

Fatores de risco Presente Total 

Ausente 33 33 

Total 86 86 

Gênero feminino   

Presente 45 45 

Ausente 41 41 

Total 86 86 

Gravidez    

Presente 01 01 

Ausente 85 85 

Total 86 86 

Idade   

Presente 35 35 

Ausente 51 51 

Total 86 86 

Tabagismo   

Presente 23 23 

Ausente 63 63 

Total 86 86 

 

 

Na Tabela 6 foi possível observar que o diagnóstico Risco de contaminação 

apresenta 35 fatores de risco, que abordam aspectos internos e externos ao indivíduo. Os 

aspectos externos dizem respeito principalmente a fatores ambientais e estruturais que 

põem em risco a saúde do indivíduo. Já os fatores internos se referem aos indivíduos e 

aos problemas de saúde que eles podem desenvolver. Quanto à associação estatística 

significativa entre os fatores de risco e o diagnóstico em questão, não foi possível 

aplicar teste de associação, uma vez que esse não apresenta tabela de contingência 2x2, 

frente à frequência de 100% identificada para o diagnóstico. Porém é possível destacar 

aqueles que apresentaram frequências acima de 50% entre os pacientes, a saber: área 

geográfica, economicamente desfavorecido, exposição à radiação, doenças preexistentes 

e fatores nutricionais. 

A associação entre o diagnostico Risco de lesão e seus fatores de risco estão 

apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de lesão e os fatores de 

risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário 

Onofre Lopes. Natal/RN, 2014  

(Continua) 

Fatores de risco Presente Total 

Biológicos 

Presente 

 

86 

 

86 

Ausente - - 

Total 86 86 

Físicos 

Presente 

 

86 

 

86 

Ausente - - 

Total 86 86 

Humanos 

Presente 

 

86 

 

86 

Ausente - - 

Total 86 86 

Nutricionais 

Presente 

 

55 

 

55 

Ausente 31 31 

Total 86 86 

Químicos 

Presente 

 

86 

 

86 

Ausente - - 

Total 86 86 

Desnutrição   

Presente 14 14 

Ausente 72 72 

Total 86 86 

Disfunção bioquímica   

Presente 49 49 

Ausente 37 37 

Total 86 86 

Disfunção dos efetores   

Presente 02 02 

Ausente 84 84 

Total 86 86 

Disfunção imune/autoimune 

Presente 

 

05 

 

05 

Ausente 81 - 

Total 86 86 

Disfunção integrativa   

Presente 03 03 

Ausente 83 83 
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Tabela 7. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de lesão e os fatores de 

risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário 

Onofre Lopes. Natal/RN, 2014  

(Conclusão) 

Fatores de risco Presente Total 

Total 86 86 

Disfunção sensorial   

Presente  23 23 

Ausente 63 63 

Total 86 86 

Presente 82 82 

Ausente 04 04 

Total 86 86 

Hipóxia tecidual   

Presente 22 22 

Ausente 64 64 

Total 86 86 

Presente 02 02 

Ausente 84 84 

Total 86 86 

Perfil sanguíneo anormal   

Presente 75 75 

Ausente 11 11 

Total 86 86 

Psicológicos 

Presente 

78 78 

Ausente 08 08 

Total 86 86 

 

 

 O diagnóstico Risco de lesão é composto por 17 fatores de risco, dentre os 

quais, quatro estiveram presentes em todos os pacientes; são esses: biológicos, físicos, 

humanos e químicos. Merecem destaque ainda os fatores de risco nutricionais, 

psicológicos, físicos relacionados à mobilidade ou lesão na pele e o perfil sanguíneo, 

com frequências superiores a 50% na amostra investigada. Não foi verificada associação 

estatística significativa entre o diagnóstico e seus fatores de risco, uma vez que esse 

esteve presente em 100% da amostra, impedindo a formação de tabelas de contingência 

2x2 e a consequente aplicação de testes estatísticos de associação.  

 A Tabela 8 aponta a associação entre o diagnóstico Risco de quedas e seus 

fatores de risco.  
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Tabela 8. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de quedas e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014  

(Continua) 

Fatores de risco Presente Total 

Imobilização   

Presente 83 83 

Ausente 03 03 

Total 86 86 

Pouca iluminação   

Presente - - 

Ausente 86 86 

Total 86 86 

Quarto não familiar   

Presente 86 86 

Ausente - - 

Total 86 86 

Estado mental diminuído   

Presente 28 28 

Ausente 58 58 

Total 86 86 

História de quedas   

Presente 12 12 

Ausente 74 74 

Total 86 86 

Idade acima de 65 anos   

Presente  27 27 

Ausente 59 59 

Total 86 86 

Anemia   

Presente 68 68 

Ausente 18 18 

Total 86 86 

Artrite   

Presente 01 01 

Ausente 85 85 

Total 86 86 

Condições pós-operatórias   

Presente 62 62 

Ausente 24 24 

Total 86 86 

Déficits proprioceptivos   

Presente 27 27 

Ausente 59 59 

Total 86 86 

Diarreia   
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Tabela 8. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de quedas e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014  

(Continuação) 

Fatores de risco Presente Total 

Presente - - 

Ausente 86 86 

Total 86 86 

Doença vascular   

Presente 21 21 

Ausente 65 65 

Total 86 86 

Hipotensão ortostática   

Presente - - 

Ausente 86 86 

Total 86 86 

Incontinência   

Presente - - 

Ausente 86 86 

Total 86 86 

Neuropatia   

Presente 22 22 

Ausente 64 64 

Total 86 86 

Presença de doença aguda   

Presente 85 85 

Ausente 01 01 

Total 86 86 

Problemas nos pés   

Presente - - 

Ausente 86 86 

Total 86 86 

Urgência urinária   

Presente - - 

Ausente 86 86 

Total 86 86 

Ansiolíticos   

Presente 43 43 

Ausente 43 43 

Total 86 86 

Anti-hipertensivos   

Presente 42 42 

Ausente 44 44 

Total 86 86 

Anti-depressivos tricíclicos   

Presente 23 23 
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Tabela 8. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de quedas e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

 (Conclusão) 

Fatores de risco Presente Total 

Ausente 63 63 

Total 86 86 

Diuréticos   

Presente 17 17 

Ausente 69 69 

Total 86 86 

Hipnóticos   

Presente 11 11 

Ausente 75 75 

Total 86 86 

Inibidores da ECA   

Presente 46 46 

Ausente 40 40 

Total 86 86 

Narcóticos/opiáceos   

Presente 63 63 

Ausente 23 23 

Total 86 86 

Tranquilizantes   

Presente 52 53 

Ausente 34 34 

Total 86 86 

Uso de álcool   

Presente 15 15 

Ausente 71 71 

Total 86 86 

 

 O diagnóstico de enfermagem Risco de quedas apresenta 55 fatores de risco em 

sua descrição. Nos pacientes críticos deste estudo, apenas dois fatores estiveram 

presentes em 100% dos pacientes, a saber: quarto não familiar e mobilidade física 

prejudicada. Dos 55 fatores, destacam-se imobilização, anemia, condições pós-

operatórias, presença de doença aguda, inibidores ECA, narcóticos/opiáceos e 

tranquilizantes, com frequências maiores que 50% nesta clientela. Diante da presença 

desse diagnóstico em 100% da clientela deste estudo, testes de associação estatística não 

foram passíveis de realização. 
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 A Tabela 9 aponta a associação entre o diagnóstico Risco de resposta alérgica e 

seus elementos. 

 

Tabela 9. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de resposta alérgica e 

seus fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do 

Hospital Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

Fatores de risco Presente Total 

Alimentos    

Presente 01 01 

Ausente 85 85 

Total 86 86 

Exposição repetida a substâncias 

do ambiente 

Presente 
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72 

Ausente 14 14 

Total 86 86 

Medicamentos    

Presente 86 86 

Ausente - - 

Total 86 86 

Pelos/penas   

Presente - - 

Ausente 86 86 

Total 86 86 

Picada de insetos    

Presente - - 

Ausente 86 86 

Total 86 86 

Produtos químicos   

Presente 86 86 

Ausente - - 

Total 86 86 

Substâncias no ambiente   

Presente - - 

Ausente 86 86 

Total 86 86 

 

 O diagnóstico Risco de resposta alérgica é composto por sete fatores de risco, 

dos quais dois desses fatores estiveram presentes em todos os pacientes, a saber: 

produtos químicos e medicamentos. Destaca-se ainda o fator de risco exposição repetida 

a substâncias e ambientes, com frequência elevada nessa clientela. Não foi verificada 

associação estatística significativa entre o diagnóstico e seus fatores de risco, frente à 



59 

 

 

 

frequência de 100% desse nos pacientes deste estudo, impossibilitando a aplicação de 

testes estatísticos de associação. 

 A associação entre o diagnóstico Risco de trauma e seus fatores de risco está 

apresentada na Tabela 10.  

 

Tabela 10. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de trauma e os fatores 

de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

Fatores de risco Presente Total 

Dificuldades cognitivas   

Presente 27 27 

Ausente 59 59 

Total 86 86 

Dificuldades de equilíbrio    

Presente - - 

Ausente 86 86 

Total 86 86 

Dificuldades emocionais   

Presente 60 60 

Ausente 26 26 

Total 86 86 

Economicamente 

desfavorecido 

Presente 
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54 

Ausente 32 32 

Total 86 86 

Fraqueza   

Presente 35 35 

Ausente 51 51 

Total 86 86 

História de trauma prévio   

Presente 05 05 

Ausente 81 81 

Total 86 86 

Redução das sensações   

Presente 23 23 

Ausente 63 63 

Total 86 86 

Visão insatisfatória    

Presente 03 03 

Ausente 83 83 

Total 86 86 
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 Em consonância com a Tabela 10, quanto aos fatores de risco que compõem o 

diagnóstico Risco de trauma, não ficou possível a realização de testes estatísticos de 

associação, uma vez que esse diagnóstico esteve presente em 100% dos pacientes 

investigados, impedindo a formação de tabelas de contingência 2x2. Entretanto, alguns 

fatores de risco mostraram-se frequentes na maioria dos pacientes. Esse diagnóstico é 

formado por 68 fatores de risco, dos quais 10 desses fatores estiveram presentes em 

frequências variáveis.  

 Vale destacar os fatores de risco camas altas e exposição excessiva a radiação 

estiveram presentes em 100% dos pacientes investigados. Com frequência superior a 

50%, destacam-se ainda os fatores de risco dificuldades emocionais e economicamente 

desfavorecido. 

 A Tabela 11 indica a associação entre o diagnóstico Risco de infecção e seus 

fatores de risco. 

 

Tabela 11 - Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de infecção e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014  

(Continua) 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Aumento da exposição ambiental a patógenos 
Presente 85 01 86 - 

Ausente 00 00 00  

Total 85 01 86  

Conhecimento deficiente para evitar exposição a patógenos 
Presente 57 01 58 p = 1,000

1 

Ausente 28 00 28  

Total 85 01 86  

Defesas primárias inadequadas 
Presente 68 01 69 p = 1,000

1 

Ausente 17 00 17  

Total 85 01 86  

Defesas secundárias inadequadas 
Presente 24 00 24 p = 1,000

1
 

Ausente 61 01 62  

Total 85 01 86  

Desnutrição     

Presente 13 00 13 p = 1,000
1
 

Ausente 72 01 73  

Total 85 01 86  
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Tabela 11 - Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de infecção e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014  

(Conclusão) 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Doenças crônicas    p = 1,000
1
 

Presente 71 01 72  

Ausente 14 00 14  

Total 85 01 86  

Procedimentos invasivos     

Presente 82 01 83 p = 1,000
1
 

Ausente 03 00 03  

Total 86 01 86  

Vacinação inadequada     

Presente 72 00 72 p = 0,163 

Ausente 13 01 14  

Total 85 01 86  

Legenda:
1
Teste Exato de Fisher; p < 0,05. 

 

 A Tabela 11 apresenta esse diagnóstico com alta prevalência nos pacientes em 

estudo, assim como seus fatores de risco, embora nenhum fator tenha apresentado 

associação estatística significativa para um nível de significância de 5%. Os fatores de 

risco em destaque foram: aumento da exposição ambiental a patógenos, conhecimento 

deficiente para evitar exposição a patógenos, defesas primárias inadequadas, doença 

crônica, procedimentos invasivos e vacinação inadequada.  

 A associação entre o diagnóstico Risco de olho seco e seus fatores de risco 

estão expostos na Tabela 12. 

 

Tabela 12. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014  

(Continua) 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Dano à superfície ocular     

Presente - - -  

Ausente 85 01 86 - 

Total 85 01 86  
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Tabela 12. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

 (Continuação) 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Deficiência de vitamina A     

Presente - - - 
 

Ausente 85 01 86 - 

Total 85 01 86  

Doenças autoimunes (artrite reumatoide, diabetes, doença da tireoide, gota, 

osteoporose) 
Presente 31 - 31 

 

Ausente 54 01 55 p = 0,640
1 

Total 85 01 86  

Efeitos secundários ao tratamento (inibidores da ECA, esteroides, anti-

histamínicos, diuréticos, tranquilizantes, analgésicos, sedativos, bloqueadores 

neuromusculares, operações cirúrgicas) 
Presente 84 01 85  

Ausente 01 00 01 p = 0,988
1 

Total 85 01 86  

Envelhecimento     

Presente 33 00 33  

Ausente 52 01 53 p = 0,616
1 

Total 85 01 86  

Estilo de vida (cafeína, fumante, leitura prolongada) 
Presente 30 00 30  

Ausente 55 01 56 p = 0,651
1 

Total 85 01 86  

Fatores ambientais (ar condicionado, vento excessivo, exposição à luz solar, 

poluição do ar, baixa umidade) 
Presente 85 01 86  

Ausente - - - - 

Total 85 01 86  

História de alergias     

Presente 14 00 14  

Ausente 71 01 72 p = 0,837
1 

Total 85 01 86  

Hormônios     

Presente 04 00 04  

Ausente 81 01 82 p = 0,953
1 

Total 85 01 86  

Lentes de contato     

Presente - - -  

Ausente 85 01 86 - 

Total 85 01 86  
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Tabela 12. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de olho seco e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014  

(Conclusão) 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Lesões neurológicas com perda sensorial reflexa motora (lagoftalmia, falta de 

reflexo espontâneo de piscar devido à consciência reduzida e a outras condições 

médicas) 
Presente 21 00 21  

Ausente 64 01 65 p = 0,756
1 

Total 85 01 86  

Local onde mora     

Presente  - - -  

Ausente 85 01 86 - 

Total 85 01 86  

Sexo feminino     

Presente 45 00 45  

Ausente 40 01 42 p = 0,477
1 

Total 85 01 86  

Terapia com ventilação mecânica 

Presente 18 00 18  

Ausente 67 01 68 p = 0,791
1 

Total 85 01 86  

Legenda:
1
Teste Exato de Fisher; p < 0,05. 

 

Na Tabela 12, foi possível identificar os fatores de risco mais frequentes para o 

diagnóstico risco de olho seco. Esse é composto por 14 fatores de risco, dentre os quais 

10 estiveram presentes e quatro ausentes. Não houve associação estatística significante 

para um nível de significância de 5% entre os fatores de risco e o diagnóstico estudado, 

porém, vale ressaltar os fatores de risco que se apresentaram presentes em mais de 50% 

da amostra, tais como: fatores ambientais, efeitos secundários relacionados ao 

tratamento, e sexo feminino. 

 A Tabela 13 apresenta a associação entre o diagnóstico risco de 

envenenamento e os seus fatores de risco para a população em estudo. 

 

 

 



64 

 

 

 

Tabela 13. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de envenenamento e 

seus fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do 

Hospital Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014  

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Disponibilização de drogas ilícitas, potencialmente contaminadas por aditivos 

perigosos 
Presente - - -  

Ausente 83 03 86 - 

Total 83 03 86  

Medicamentos guardados em armários não trancados, acessíveis a pessoas 

confusas  
Presente 51 01 52  

Ausente 32 02 34 p = 0,344
1 

Total 83 03 86  

Produtos perigosos colocados ao alcance de pessoas confusas 
Presente 83 03 86  

Ausente - - - - 

Total 83 03 86  

Conhecimento deficiente sobre medicamentos  
Presente 57 02 59  

Ausente 26 01 27 p = 0,682
1 

Total 83 03 86  

Conhecimento deficiente sobre prevenção de intoxicações  
Presente 57 02 59  

Ausente 26 01 27 p = 0,682
1 

Total 83 03 86  

Dificuldades cognitivas     

Presente 29 01 30  

Ausente 54 02 56 p = 0,722
1 

Total 83 03 86  

Dificuldades emocionais      

Presente 60 02 62  

Ausente 23 01 24 p = 0,630
1 

Total 83 03 86  

Falta de precauções adequadas  
Presente 01 00 01  

Ausente 82 03 85 p = 0,965
1 

Total 83 03 86  

Visão diminuída      

Presente 03 00 03  

Ausente 80 03 83 p = 0,898
1 

Total 83 03 86  

Legenda:
1
Teste Exato de Fisher; p < 0,05. 
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 O diagnóstico risco de envenenamento esteve presente em 96,5% dos pacientes 

internados na UTI. A Tabela 13 mostra a distribuição e associação dos fatores de risco 

desse diagnóstico na população em estudo. Atribuindo um nível de significância de 5%, 

esses fatores não apresentaram associação estatística significativa com o diagnóstico, 

porém, vale ressaltar os fatores mais frequentes nos pacientes, a saber: medicamentos 

guardados em armários não trancados, acessíveis a pessoas confusas, produtos 

perigosos colocados ao alcance de pessoas confusas, conhecimento deficiente sobre 

medicamentos, conhecimento deficiente sobre prevenção de intoxicações e dificuldades 

emocionais. 

 A associação entre o diagnóstico Risco de trauma vascular e seus elementos 

encontra-se apresentada na Tabela 14. 

 

Tabela 14. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de trauma vascular e 

seus fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do 

Hospital Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

(Continua) 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Capacidade prejudicada para visualizar o local da inserção 
Presente 16 00 16  

Ausente 67 03 70 p = 0,535
1 

Total 83 03 86  

Duração do tempo de inserção 
Presente 76 01 77 

 

Ausente 07 02 09 p = 0,028
1 

Total 83 03 86  

Fixação inadequada do cateter 
Presente 04 00 04 

 

Ausente 79 03 82 p = 0,865
1 

Total 83 03 86  

Largura do cateter      

Presente 56 00 56  

Ausente 27 03 30 p = 0,040
1 

Total 83 03 86  

Local de inserção     

Presente 50 00 50  

Ausente 33 03 36 p = 0,070
1 

Total 83 03 86  

Natureza da solução     

Presente 27 00 27  

Ausente 56 03 59 p = 0,318
1 
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Tabela 14. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de trauma vascular e 

seus fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do 

Hospital Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

(Conclusão) 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Total 83 03 86  

Tipo do cateter     

Presente 51 01 52  

Ausente 32 02 34 p = 0,344
1 

Total 83 03 86  

Velocidade de infusão     

Presente 18 00 18  

Ausente 65 03 68 p = 0,490
1 

Total 83 03 86  

Legenda:
1
Teste Exato de Fisher; p < 0,05. 

 

A Tabela 14 apresenta a distribuição e associação do diagnóstico risco de 

trauma vascular com os seus fatores de risco. Esse diagnóstico é composto por oito 

fatores de risco, que estiveram presentes na população em estudo em frequências 

variadas. Para um nível de significância de 5%, os fatores de risco duração do tempo de 

inserção e largura do cateter apresentaram associação estatística significativa com o 

diagnóstico nessa clientela. Os fatores mais prevalentes para este diagnóstico foram: 

duração do tempo de inserção, largura do cateter, local de inserção e tipo do cateter. 

A Tabela 15 apresenta a associação existente entre o diagnóstico integridade da 

pele prejudicada e seus elementos.  

 

Tabela 15. Associação entre o diagnóstico de enfermagem integridade da pele 

prejudicada e suas características definidoras e fatores relacionados em pacientes 

internados na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

Natal/RN, 2014  

(Continua) 

Características definidoras Presente Ausente Total Estatísticas 

Destruição de camadas da pele 
Presente 40 00 40  

Ausente 42 04 46 p = 0,077
1 

Total 82 04 86  

Invasão de estruturas do corpo 
Presente 76 00 76 
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Tabela 15. Associação entre o diagnóstico de enfermagem integridade da pele 

prejudicada e suas características definidoras e fatores relacionados em pacientes 

internados na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

Natal/RN, 2014  

(Continuação) 

Características definidoras Presente Ausente Total Estatísticas 

Ausente 06 04 10 p = 0,000
1 

Total 82 04 86  

Rompimento da superfície da pele 
Presente 75 00 75 

 

Ausente 07 04 11 p = 0,000
1 

Total 82 04 86  

Fatores Relacionados     

Extremos de idade     

Presente 32 00 32  

Ausente 50 04 54 p = 0,149
1 

Total 82 04 86  

Fatores mecânicos (forças abrasivas, pressão, contenção) 

Presente 81 04 85  

Ausente 01 00 01 p = 0,953
1 

Total 82 04 86  

Hipertermia     

Presente 05 00 05  

Ausente 77 04 81 p = 0,783
1 

Total 82 04 86  

Hipotermia     

Presente - - -  

Ausente 82 04 86 - 

Total 82 04 86  

Imobilização física     

Presente 82 04 86  

Ausente - -  - 

Total 82 04 86  

Medicamentos     

Presente 16 00 16  

Ausente 66 04 70 p = 0,432
1 

Total 82 04 86  

Pele úmida     

Presente 43 00 43  

Ausente 39 04 43 p = 0,058
1 

Total 82 04 86  

Radiação     

Presente 82 04 86  

Ausente - - - - 

Total 82 04 86  
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Tabela 15. Associação entre o diagnóstico de enfermagem integridade da pele 

prejudicada e suas características definidoras e fatores relacionados em pacientes 

internados na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

Natal/RN, 2014  

(Continuação) 

Características definidoras Presente Ausente Total Estatísticas 

Substância química     

Presente - - -  

Ausente 82 04 86 - 

Total 82 04 86  

Umidade     

Presente 42 00 42  

Ausente 40 04 44 p = 0,064
1 

Total 82 04 86  

Circulação prejudicada     

Presente 11 00 11  

Ausente 71 04 75 p = 0,572
1 

Total 82 04 86  

Déficit imunológico     

Presente 15 01 16  

Ausente 67 03 70 p = 0,568
1 

Total 82 04 86  

Estado metabólico prejudicado 

Presente 47 01 48  

Ausente 35 03 38 p = 0,225
1 

Total 82 04 86  

Estado nutricional desequilibrado (obesidade, emagrecimento) 

Presente 35 02 37  

Ausente 47 02 49 p = 0,579
1 

Total 82 04 86  

Fatores de desenvolvimento     

Presente 01 00 01  

Ausente 81 04 85 p = 0,953
1 

Total 82 04 86  

Mudanças na pigmentação     

Presente - - -  

Ausente 82 04 86 - 

Total 82 04 86  

Mudanças no estado hídrico 

Presente 81 04 85  

Ausente 01 00 01 p = 0,953
1 

Total 82 04 86  

Mudanças no turgor     

Presente 65 04 69  

Ausente 17 00 17 p = 0,407
1 
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Tabela 15. Associação entre o diagnóstico de enfermagem integridade da pele 

prejudicada e suas características definidoras e fatores relacionados em pacientes 

internados na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

Natal/RN, 2014  

(Conclusão) 

Características definidoras Presente Ausente Total Estatísticas 

Total 82 04 86  

Proeminências ósseas     

Presente 79 04 83  

Ausente 03 00 03 p = 0,865
1 

Total 82 04 86  

Sensações prejudicadas     

Presença 24 00 24  

Ausente 58 04 62 p = 0,263
1 

Total 82 04 86  

Legenda:
1
Teste Exato de Fisher; p < 0,05.  

 

 A partir da Tabela 15 é possível analisar a distribuição das características 

definidoras e fatores relacionados do diagnóstico integridade da pele prejudicada, assim 

como a associação destes elementos com o diagnóstico. Das três características 

definidoras que compõem o diagnóstico, duas apresentaram associação estatística 

significativa para um nível de significância de 5% com o diagnóstico. As características 

definidoras que apresentaram associação com o diagnóstico foram: invasão de estruturas 

do corpo e rompimento da superfície da pele. 

 Quanto aos fatores relacionados, não houve associação estatística 

significativa com o diagnóstico integridade da pele prejudicada. Porém, vale ressaltar os 

fatores relacionados que mantiveram uma frequência superior a 50%, a saber: fatores 

mecânicos, imobilização física, radiação, estado metabólico prejudicado, mudanças no 

estado hídrico, mudanças no turgor e proeminências ósseas. 

 A Tabela 16 indica a associação entre o diagnóstico dentição prejudicada e 

suas características definidoras e fatores de risco.  
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Tabela 16. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Dentição prejudicada e seus 

elementos em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

 (Continua) 

Características definidoras Presente Ausente Total Estatísticas 

Ausência de dentes     

Presente 68 00 68  

Ausente 12 06 18 p = 0,000
1 

Total 80 06 86  

Dentes desgastados     

Presente 56 00 56  

Ausente 24 06 30 p = 0,001
1 

Total 80 06 86  

Dentes estragados     

Presente 46 00 46  

Ausente 34 06 40 p = 0,008
1 

Total 80 06 86  

Desalinhamento dos dentes     

Presente 17 00 17  

Ausente 63 06 69 p = 0,255
1 

Total 80 06 86  

Descoloração do esmalte dos dentes 
Presente 13 00 13  

Ausente 67 06 73 p = 0,362
1 

Total 80 06 86  

Dor de dente     

Presente 01 00 01  

Ausente 79 06 85 p = 0,930
1 

Total 80 06 86  

Erosão dos dentes     

Presente 26 00 26  

Ausente 54 06 60 p = 0,106
1 

Total 80 06 86  

Erupção incompleta para idade 
Presente - - -  

Ausente 80 06 86 - 

Total 80 06 86  

Excesso de tártaro     

Presente 05 01 06  

Ausente 75 05 80 p = 0,361
1 

Total 80 06 86  

Expressão facial assimétrica 
Presente  02 00 02  

Ausente 78 06 84 p = 0,865
1 

Total 80 06 86  

Falta de alguns dentes     
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Tabela 16. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Dentição prejudicada e seus 

elementos em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

 (Continuação) 

Características definidoras Presente Ausente Total Estatísticas 

Presente 77 00 77  

Ausente 03 06 09 p = 0,000
1 

Total 80 06 86  

Fratura de dentes     

Presente - - -  

Ausente 80 06 86 - 

Total     

Halitose     

Presente 20 02 22  

Ausente 60 04 64 p = 0,484
1 

Total 80 06 86  

Oclusão inadequada     

Presente 42 01 43  

Ausente 38 05 43 p = 0,101
1 

Total 80 06 86  

Perda de dentes     

Presente 79 00 79  

Ausente 01 06 07 p = 0,000
1 

Total 80 06 86  

Perda prematura de dentição primária 
Presente - - -  

Ausente 80 06 86 - 

Total 80 06 86  

Placa excessiva     

Presente 07 01 08  

Ausente 73 05 78 p = 0,454
1 

Total 80 06 86  

Fatores Relacionados     

Barreiras do autocuidado     

Presente 80 06 86  

Ausente - - - - 

Total 80 06 86  

Bruxismo     

Presente - - -  

Ausente 80 06 86 - 

Total 80 06 86  

Conhecimento deficiente a respeito da saúde dental 

Presente 62 02 64  

Ausente 18 04 22 p = 0,035
1 

Total 80 06 86  

Déficits nutricionais     
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Tabela 16. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Dentição prejudicada e seus 

elementos em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

 (Continuação) 

Características definidoras Presente Ausente Total Estatísticas 

Presente 51 03 54  

Ausente 29 03 32 p = 0,396
1 

Total 80 06 86  

Economicamente desfavorecido 

Presente 49 04 53  

Ausente 31 02 33 p = 0,579
1 

Total 80 06 86  

Falta de acesso a cuidados profissionais 

Presente 02 00 02  

Ausente 78 06 84 p = 0,865
1 

Total 80 06 86  

Hábitos alimentares     

Presente 64 03 67  

Ausente 16 03 19 p = 0,119
1 

Total 80 06 86  

Higiene oral ineficaz     

Presente 35 05 40  

Ausente 45 01 46 p = 0,073
1 

Total 80 06 86  

Ingestão excessiva de flúor     

Presente - - -  

Ausente 80 06 86 - 

Total 80 06 86  

Medicamentos prescritos selecionados 

Presente 01 00 01  

Ausente 79 06 85 p = 0,930
1 

Total 80 06 86  

Sensibilidade ao calor     

Presente - - -  

Ausente 80 06 86 - 

Total 80 06 86  

Sensibilidade ao frio     

Presente - - -  

Ausente 80 06 86 - 

Total 80 06 86  

Uso crônico de café     

Presente 31 00 31  

Ausente 49 06 55 p = 0,062
1 

Total 80 06 86  

Uso crônico de chá     

Presente - - -  



73 

 

 

 

Tabela 16. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Dentição prejudicada e seus 

elementos em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

 (Conclusão) 

Características definidoras Presente Ausente Total Estatísticas 

Ausente 80 06 86 - 

Total 80 06 86  

Uso crônico de tabaco     

Presente 14 00 14  

Ausente 66 06 72 p = 0,332
1 

Total 80 06 86  

Legenda: 
1
Teste Exato de Fisher; p < 0,05. 

 

Frente ao exposto na Tabela 16, foi possível analisar a distribuição das 

características definidoras e dos fatores relacionados que compõem o diagnóstico 

dentição prejudicada. Quanto às características definidoras, cinco apresentaram 

associação estatística significativa para um nível de significância de 5% com o 

diagnóstico, são essas: ausência de dentes, dentes estragados, dentes desgastados, falta 

de alguns dentes e perda de dentes; os pacientes com ausência dessas características 

definidoras apresentaram menor percentual de presença desse diagnóstico estudado.  

Quanto aos fatores relacionados, destaca-se conhecimento deficiente sobre a 

saúde dental, apresentando associação estatística significativa com o diagnóstico. Os 

fatores relacionados que também merecem destaque pela frequência superior a 50% são: 

barreiras do autocuidado, déficits nutricionais, economicamente desfavorecido e hábitos 

alimentares.  

A associação entre o diagnóstico de enfermagem risco de sangramento e seus 

fatores de risco encontra-se apresentada na Tabela 17. 

 

Tabela 17. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de sangramento e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

(Continua) 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Aneurisma     

Presente 12 00 12  

Ausente 60 14 74 p = 0,100
1 
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Tabela 17. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de sangramento e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

(Conclusão) 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Total 72 14 86  

Circuncisão     

Presente - - -   

Ausente 72 14 86 - 

Total 72 14 86  

Coagulopatia intravascular disseminada 
Presente - - - 

 

Ausente 72 14 86 - 

Total 72 14 86  

Coagulopatias inerentes     

Presente 14 00 14  

Ausente 58 14 72 p = 0,066
1 

Total 72 14 86  

Complicações relativas à gravidez 
Presente 01 00 01  

Ausente 71 14 85 p = 0,837
1 

Total 72 14 86  

Conhecimento deficiente     

Presente 55 06 61  

Ausente 17 08 25 p = 0,016
1 

Total 72 14 86  

Distúrbios gastrointestinais     

Presente 09 00 09  

Ausente 63 14 77 p = 0,185
1 

Total 72 14 86  

Efeitos secundários relacionados ao tratamento 
Presente 53 00 53  

Ausente 19 14 33 p = 0,000
2 

Total 72 14 86  

Função hepática prejudicada 
Presente 16 00 16  

Ausente 56 14 70 p = 0,043
1 

Total 72 14 86  

História de quedas     

Presente 13 01 14  

Ausente 59 13 72 p = 0,285
1 

Total 72 14 86  

Trauma     

Presente 25 00 25  

Ausente 47 14 61 p = 0,005
1 

Total 72 14 86  

Legenda:
1
Teste exato de Fisher; 

2
Teste Qui-Quadrado de Pearson; p < 0,05. 
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 Em consonância com a Tabela 17, foi possível analisar a relação do 

diagnóstico risco de sangramento e fatores de risco. Para tanto, a avaliação do 

diagnóstico propiciou a identificação de 12 fatores de risco, dos quais nove estiveram 

presentes nos pacientes em estudo, com a ressalva de que quatro fatores apresentaram 

associação estatística significativa para um nível de significância de 5% com o 

diagnóstico risco de sangramento, descritos a seguir: conhecimento deficiente, efeitos 

secundários relacionados ao tratamento, função hepática prejudicada e trauma, em que 

os pacientes com ausência dessas características definidoras apresentaram menor 

percentual de presença desse diagnóstico estudado.  

 A Tabela 18 indica a associação entre o diagnóstico risco de desequilíbrio na 

temperatura corporal e seus fatores de risco. 

 

Tabela 18. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de desequilíbrio na 

temperatura corporal e seus fatores de risco em pacientes internados na unidade de 

terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

(Continuação) 

Fatores de risco  Presente Ausente Total Estatísticas 

Atividade vigorosa      

Presente - - -  

Ausente 71 15 86 - 

Total 71 15 86  

Desidratação       

Presente 14 00 14 
 

Ausente 57 15 72 p = 0,053
1 

Total 71 15 86  

Doença que afeta a regulação da temperatura  
Presente 03 00 03 

 

Ausente 68 15 83 p = 0,558
1 

Total 71 15 86  

Exposição a extremos de temperatura ambiental   
Presente - - -  

Ausente 71 15 86 - 

Total 71 15 86  

Extremos de idade      

Presente 35 00 35  

Ausente 36 15 51 p = 0,000
2 

Total 71 15 86  

Extremo de peso      

Presente 08 00 08  

Ausente 63 15 78 p = 0,201
1 
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Tabela 18. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de desequilíbrio na 

temperatura corporal e seus fatores de risco em pacientes internados na unidade de 

terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

(Continuação) 

Fatores de risco  Presente Ausente Total Estatísticas 

Total 71 15 86  

Inatividade     

Presente 71 15 86  

Ausente - - - - 

Total 71 15 86  

Medicamentos que causam vasodilatação  
Presente 13 00 13  

Ausente 58 15 73 p = 0,067
1 

Total 71 15 86  

Medicamentos que causam vasoconstrição  
Presente 09 00 09  

Ausente 62 15 77 p = 0,162
1 

Total 71 15 86  

Roupas inadequadas para a temperatura ambiental 
Presente - - -  

Ausente 71 15 86 - 

Total 71 15 96  

Sedação       

Presente 16 00 16  

Ausente 55 15 70 p =0,033
1 

Total 71 15 86  

Taxa metabólica alterada      

Presente 47 00 47  

Ausente 24 15 39 p = 0,000
2 

Total 71 15 86  

Trauma que afeta a regulação da temperatura   
Presente 02 00 02  

Ausente 69 15 84 p = 0,680
1 

Total 71 15 86  

Legenda:
1
Teste exato de Fisher;

 2
Teste Qui-Quadrado de Pearson; p < 0,05. 

  

A Tabela 18 mostra a frequência dos fatores de risco do desequilíbrio da 

temperatura corporal nos pacientes pesquisados. Esse diagnóstico apresenta 13 fatores 

de risco, dos quais 10 estiveram presentes com frequências variáveis. Para um nível de 

significância de 5%, os fatores que apresentaram associação estatística significativa 

foram: extremos de idade, sedação e taxa metabólica alterada, em que os pacientes com 

ausência dessas características definidoras apresentaram menor percentual de presença 



77 

 

 

 

desse diagnóstico estudado. O fator de risco inatividade esteve presente em todos os 

pacientes. 

 A associação entre o diagnóstico risco de lesão por posicionamento 

perioperatório e seus fatores de risco está apresentada na Tabela 19. 

 

Tabela 19. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de lesão por 

posicionamento perioperatório e seus fatores de risco em pacientes internados na 

unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Desorientação 

 
Presente 07  01  8   

Ausente 56  22  78  p = 0,676
2
 

Total 63  23  86   

Edema 
Presente 38  06  44  

 

Ausente 25  17  42  p = 0,005
1 

Total 63  23  86   

Emaciação 
Presente 04  00  4  

 

Ausente 59  23  82  p = 0,570
2 

Total 63  23  86   

Imobilização 
Presente 60  07  67   

Ausente 3  16  19  p = 0,000
1
 

Total 63  23  86   

Fraqueza muscular 
Presente 22  02  24   

Ausente 41  21  62  p = 0,016
1 

Total 63  23  86   

Obesidade 
Presente 05  01  06   

Ausente 58  22  80  p = 0,100
2 

Total 63  23  86   

Distúrbios sensoriais/perceptivos decorrentes da anestesia 
Presente 00  00  00  

Ausente 63  23  86  - 

Total 63  23  86  

Legenda:
1
Teste exato de Fisher; 

2
Teste Qui-Quadrado de Pearson; p < 0,05. 
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Para um nível de significância de 5%, verificou-se associação estatística desse 

diagnóstico com edema, imobilização e fraqueza muscular. Com destaque para 

imobilização e edema, que apresentaram frequência superior a 50% nesta clientela. 

 A Tabela 20 apresenta a associação entre o diagnóstico de enfermagem 

integridade tissular prejudicada e seus elementos na clientela em estudo. 

 

Tabela 20. Associação entre o diagnóstico de enfermagem integridade tissular 

prejudicada e suas características definidoras e fatores relacionados em pacientes 

internados na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

Natal/RN, 2014 

(Continua) 

Características definidoras Presente Ausente Total Estatísticas 

Tecido destruído     

Presente 36 00 36  

Ausente 30 20 50 p = 0,000
2 

Total 66 20 86  

Tecido lesado (córnea, mucosas, pele ou tecido subcutâneo) 
Presente 66 00 66 

 

Ausente 00 20 20 p = 0,000
1 

Total 66 20 86  

Fatores Relacionados     

Circulação alterada     

Presente 12 00 12  

Ausente 54 20 74 p = 0,032
1 

Total 66 20 86  

Déficit de conhecimento     

Presente 53 08 61  

Ausente 13 12 25 p = 0,001
2 

Total 66 20 86  

Déficit de líquidos     

Presente 25 11 36  

Ausente 41 09 50 p = 0,174
2 

Total 66 20 86  

Excesso de líquidos     

Presente 19 07 26  

Ausente 47 13 60 p = 0,596
2 

Total 66 20 86  

Extremos de temperatura     

Presente 02 01 03  

Ausente 64 19 83 p = 0,553
1 

Total 66 20 86  

Fatores mecânicos (pressão, abrasão e fricção) 
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Tabela 20. Associação entre o diagnóstico de enfermagem integridade tissular 

prejudicada e suas características definidoras e fatores relacionados em pacientes 

internados na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

Natal/RN, 2014 

(Conclusão) 

Características definidoras Presente Ausente Total Estatísticas 

Presente 66 20 86  

Ausente - - - - 

Total 66 20 86  

Fatores nutricionais (déficit ou excesso) 

Presente 40 13 53  

Ausente 26 07 33 p = 0,723
2 

Total 66 20 86  

Irritantes químicos     

Presente 01 01 02  

Ausente 65 19 84 p = 0,413
1 

Total 66 20 86  

Mobilidade física prejudicada 

Presente 66 20 86  

Ausente - - - - 

Total 66 20 86  

Radiação (inclusive radioterapia) 

Presente 66 20 86  

Ausente - - - - 

Total 66 20 86  

Legenda: 
1
Teste exato de Fisher; 

2
Teste Qui-Quadrado de Pearson; p < 0,05. 

 

 A Tabela 20 apresenta associação das características definidoras e dos fatores 

relacionados com o diagnóstico integridade tissular prejudicada. A partir da análise das 

associações, observou-se que as características definidoras tecido destruído e tecido 

lesado apresentaram associação estatística significante para um nível de significância de 

5%, assim como os fatores relacionados circulação alterada e déficit de conhecimento; 

os pacientes com ausência dessas características definidoras e fatores relacionados 

apresentaram menor percentual de presença desse diagnóstico estudado. Vale ressaltar 

que, apesar de não apresentarem significância estatística na relação, os fatores 

relacionados fatores mecânicos, mobilidade física prejudicada e radiação apresentaram 

frequência elevada nos pacientes em estudo. 

 A Tabela 21 indica a associação entre o diagnóstico risco de disfunção 

neurovascular periférica e seus fatores de risco em pacientes críticos. 
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Tabela 21. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de disfunção 

neurovascular periférica e seus fatores de risco em pacientes internados na unidade de 

terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Cirurgia ortopédica         

Presente 
    

Ausente 62 24 86 - 

Total 62 24 86   

Compressão mecânica (torniquete, cobertura, atadura, curativo ou restrição) 

Presente 39 00 39 
 

Ausente 23 24 47 p = 0,000
2 

Total 62 24 86   

Fraturas 
    

Presente 01 00 01 
 

Ausente 61 24 85 p = 0,721
1 

Total 62 24 86   

Imobilização 
    

Presente 57 02 59 
 

Ausente 05 22 27 p = 0,000
2 

Total 62 24 86   

Obstrução vascular 
    

Presente 02 00 02 
 

Ausente 60 24 84 p = 0,517
1 

Total 62 24 86   

Queimaduras 

    Presente 

    Ausente 62 24 86 - 

Total 62 24 86 
 Trauma 

    Presente 22 05 27 

 Ausente 40 19 59 p = 0,189
2 

Total 62 24 86   

Legenda:
1
Teste exato de Fisher; 

2
Teste Qui-Quadrado de Pearson; p < 0,05. 

 

 Diante do exposto na Tabela 21, foi possível analisar os fatores de risco do 

diagnóstico risco de disfunção neurovascular periférica, assim como a presença de 

associações entre esses fatores e o diagnóstico. Assim, dos sete fatores de risco 

elencados, apenas dois apresentaram significância estatística para um nível de 

significância de 5% com o diagnóstico, a saber: compressão mecânica e imobilização, 

onde os pacientes com ausência dessas características definidoras apresentaram menor 

percentual de presença desse diagnóstico estudado.  



81 

 

 

 

 A associação entre o diagnóstico risco de resposta adversa ao meio de contraste 

com iodo e seus fatores de risco estão indicadas na Tabela 22. 

 

Tabela 22. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de resposta adversa ao 

meio de contraste com iodo e seus fatores de risco em pacientes internados na unidade 

de terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

(Continua) 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Ansiedade       

Presente 41 05 46  

Ausente 19 21 40 p = 0,000
2 

Total 60 26 86  

Debilidade generalizada      

Presente 05 02 7 
 

Ausente 55 24 79 p = 0,644
1 

Total 60 26 86  

Desidratação      

Presente 11 01 12 
 

Ausente 49 25 74 p = 0,067
1 

Total 60 26 86  

Doença subjacente       

Presente 32 01 33  

Ausente 28 25 53 p = 0,000
2 

Total 60 26 86  

Extremos de idade      

Presente 26 00 26  

Ausente 34 26 60 p = 0,000
2
 

Total 60 26 86  

História de alergias      

Presente 05 00 05  

Ausente 55 26 81 p = 0,157
1 

Total 60 26 86  

História de efeito adverso anterior com meio de contraste com iodo  
Presente 04 00 04  

Ausente 56 26 82 p = 0,230
1 

Total 60 26 86  

Inconsciência      

Presente 11 01 12  

Ausente 49 25 74 p = 0,067
1 

Total 60 26 86  

Propriedades físicas e químicas dos meios de contraste  
Presente 57 00 57  

Ausente 03 26 29 p = 0,000
2 

Total 60 26 86  
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Tabela 22. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de resposta adversa ao 

meio de contraste com iodo e seus fatores de risco em pacientes internados na unidade 

de terapia intensiva do Hospital Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

(Conclusão) 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Uso concomitante de medicamentos  
Presente 41 00 41  

Ausente 19 26 45 p = 0,000
2
 

Total 60 26 86  

Veias fragilizadas     

Presente 34 04 38  

Ausente 26 22 48 p = 0,000
2
 

Total 60 26 86  

Legenda:
1
Teste exato de Fisher; 

2
Teste Qui-Quadrado de Pearson; p < 0,05. 

 

 A Tabela 22 mostra o diagnóstico risco de resposta adversa ao meio de 

contraste com iodo, assim como a associação entre os fatores de risco e o diagnóstico. 

Dos 11 fatores de risco, para um nível de significância de 5%, seis apresentaram 

significância estatística na relação ao diagnóstico, descritos a seguir: ansiedade, doença 

subjacente, extremos de idade, propriedades físicas e químicas dos meios de contraste, 

uso concomitante de medicamentos e veias fragilizadas, em que os pacientes com 

ausência dessas características definidoras apresentaram menor percentual de presença 

desse diagnóstico estudado.  

 A Tabela 23 indica a associação entre o diagnóstico risco de choque e seus 

fatores de risco nesta clientela. 

 

Tabela 23. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de choque e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

(Continua) 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Hipotensão     

Presente 14 01 15  

Ausente 39 32 71 p = 0,005
2 

Total 53 33 86  

Hipovolemia     

Presente 18 00 18 
 

Ausente 35 33 68 p = 0,000
2 



83 

 

 

 

Tabela 23. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de choque e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

(Conclusão) 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Total 53 33 86  

Hipoxemia     

Presente 15 01 16 
 

Ausente 38 32 70 p = 0,003
2 

Total 53 33 86  

Hipóxia     

Presente 16 01 17  

Ausente 37 32 69 p = 0,002
2 

Total 53 33 86  

Infecção     

Presente 31 03 34  

Ausente 22 30 52 p = 0,000
2 

Total 53 33 86  

Sepse     

Presente 15 00 15  

Ausente 38 33 71 p = 0,001
2 

Total 53 33 86  

Síndrome da resposta inflamatória sistêmica 
Presente 13 00 13  

Ausente 40 33 73 p = 0,001
1 

Total 53 33 86  

Legenda:
1
Teste exato de Fisher; 

2
Teste Qui-Quadrado de Pearson; p < 0,05. 

 

 A Tabela 23 mostra a análise dos fatores de risco do diagnóstico risco de 

choque, além do estabelecimento de associação entre o diagnóstico e os referidos 

fatores. Para esse diagnóstico foi verificado que todos os fatores de risco apresentaram 

associação estatística significativa para um nível de significância de 5%, elencados a 

seguir: hipotensão, hipovolemia, hipoxemia, hipóxia, sepse e síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica, em que os pacientes com ausência dessas características 

definidoras apresentaram menor percentual de presença desse diagnóstico estudado. 

 A Tabela 24 apresenta a associação existente entre o diagnóstico risco de 

aspiração e seus elementos, no paciente crítico. 

 



84 

 

 

 

Tabela 24. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de aspiração e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

(Continua) 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Alimentação por sonda     

Presente 24 0 24 p = 0,000
2 

Ausente 19 43 62  

Total 43 43 86  

Cirurgia de pescoço     

Presente 42 43 85 
 

Ausente 01 00 01 p = 0,500
1 

Total 43 43 86  

Cirurgia facial     

Presente - - - 
 

Ausente 43 43 86 - 

Total 43 43 86  

Cirurgia oral     

Presente - - -  

Ausente 43 43 86 - 

Total 43 43 86  

Deglutição prejudicada     

Presente 31 02 33  

Ausente 12 41 53 p = 0,000
2 

Total 43 43 86  

Eventos secundários relacionados ao tratamento 
Presente 12 01 13  

Ausente 31 42 73 p = 0,001
2 

Total 43 43 86  

Esfíncter esofágico inferior incompetente 
Presente 02 00 02  

Ausente 41 43 84 p = 0,247
1 

Total 43 43 86  

Esvaziamento gástrico retardado 
Presente 07 00 07  

Ausente 36 43 79 p = 0,006
1 

Total 43 43 86  

Fixação cirúrgica dos maxilares 
Presente - - - - 

Ausente 43 43 86  

Total 43 43 86  

Motilidade gastrintestinal diminuída 
Presente 32 27 59  

Ausente 11 16 27 p = 0,245
2 

Total 43 43 86  

Nível de consciência reduzida 
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Tabela 24. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de aspiração e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

(Continuação) 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Presente 28 00 28  

Ausente 15 43 58 p = 0,000
2 

Total 43 43 86  

Presença de traqueostomia     

Presente  01 00 01  

Ausente 42 43 85 p = 0,500
1 

Total 43 43 86  

Presença de tubo intratraqueal 
Presente 17 00 17  

Ausente 26 43 69 p = 0,000
2 

Total 43 43 86  

Pressão intragástrica aumentada 
Presente 01 00 01  

Ausente 42 43 85 p = 0,500
1 

Total 43 43 86  

Reflexo de tosse diminuída     

Presente 02 00 02  

Ausente 41 43 84 p = 0,247
1 

Total 43 43 86  

Reflexo faríngeo diminuído     

Presente 02 00 02  

Ausente 41 43 84 p = 0,247
1 

Total 43 43 86  

Resíduo gástrico aumentado 
Presente 07 00 07  

Ausente 36 43 79 p = 0,006
1 

Total 43 43 86  

Situação que impedem a elevação da parte superior do corpo 
Presente 01 00 01  

Ausente 42 43 85 p = 0,500
1 

Total 43 43 86  

Sonda gastrintestinal     

Presente 33 00 33  

Ausente 10 43 53 p = 0,000
2 

Total 43 43 86  

Trauma de pescoço     

Presente 01 00 01  

Ausente 42 43 85 p = 0,500
1 

Total 43 43 86  

Trauma facial     

Presente - - -  
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Tabela 24. Associação entre o diagnóstico de enfermagem Risco de aspiração e seus 

fatores de risco em pacientes internados na unidade de terapia intensiva do Hospital 

Universitário Onofre Lopes. Natal/RN, 2014 

(Conclusão) 

Fatores de risco Presente Ausente Total Estatísticas 

Ausente 43 43 86 - 

Total 43 43 86  

Trauma Oral     

Presente - - -  

Ausente 43 43 86 - 

Total 43 43 86  

Legenda:
1
Teste exato de Fisher; 

2
Teste Qui-Quadrado de Pearson; p < 0,05. 

 

Dentre os 22 fatores de risco contemplados pelo diagnóstico, os que 

apresentaram associação estatística significativa para um nível de significância de 5% 

foram: alimentação por sonda, deglutição prejudicada, eventos secundários relacionados 

ao tratamento, esvaziamento gástrico retardado, nível de consciência reduzido, presença 

de tubo intratraqueal, resíduo gástrico aumentado e sonda gastrintestinal, em que os 

pacientes com ausência dessas características definidoras apresentaram menor 

percentual de presença desse diagnóstico estudado. Destacam-se ainda os fatores de 

risco cirurgia de pescoço e motilidade gastrointestinal diminuída, com frequência 

elevada nessa clientela.  

Serão discutidos a seguir os diagnósticos de enfermagem do domínio 

segurança/proteção com frequências maiores que 50%. Para as características 

definidoras, fatores relacionados e de risco foram considerados para discussão os que 

apresentaram frequências maiores que 50% e/ou associação estatística significante com 

seu respectivo diagnóstico, quando essa existiu. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo identificou prevalência de indivíduos do sexo feminino, com 

frequência 52,6%. Em um estudo realizado por Ramos et al. (2013) em UTIs do Sudeste 

do Brasil, foi possível identificar predominância do sexo masculino (67,5%) dentre os 

participantes. Para Melo, Menegueti e Laus (2014), a frequência de indivíduos do sexo 

masculino também se mostrou superior (64,9%) em estudo realizado com populações 

semelhantes. O mesmo dado foi encontrado em pesquisa internacional, em que o sexo 

masculino apresentou frequência de 60% (GARLAND et al., 2013). 

Em consonância com os resultados ora apresentados, identificou-se um estudo 

de perfil de pacientes críticos em que houve predominância do sexo feminino, com 

frequência de 68%, se assemelhando aos achados desta pesquisa (CHIANCA; LIMA; 

SALGADO, 2012). Além disso, a pesquisa de Caldeira et al. (2010), realizada com 

grupo semelhante, evidenciou uma prevalência de 52,8% de pacientes do sexo feminino. 

Dessa maneira, foi possível inferir que a distribuição do sexo nesta clientela apresenta 

variações de acordo com os estudos apresentados, o que pode levar à compreensão de 

que não há predominância considerável de um sexo em detrimento do outro. 

Referente à variável faixa etária, identificou-se a idade média de 53,4 anos entre 

os pacientes internados na UTI, com a idade mínima de 18 anos e máxima de 81 anos. 

Este resultado se assemelha ao encontrado em uma pesquisa realizada em unidades de 

terapia intensiva públicas do Sudeste do Brasil, em que a média de idade é de 57,51 

anos (NOGUEIRA et al., 2012). Em um estudo canadense realizado em UTIs com perfil 

semelhante de atendimento, identificou-se uma média de 64,5 anos de idade, isto é, 

consideravelmente acima dos achados brasileiros (GARLAND et al., 2013). 

Com relação à religiosidade, o presente estudo mostra que 95,3% dos pacientes 

eram praticantes de alguma religião. Este dado é reforçado em um estudo que trata da 

religiosidade no Brasil, o qual evidencia que mais de 90% da população brasileira é 

adepta ao cristianismo (SOUZA, 2013). Resultado semelhante foi encontrado em estudo 

sobre as características sociodemográficas de pacientes de UTI em um estado do 

Nordeste do Brasil, no qual 80,5% da população eram praticantes de alguma religião 

(ROCHA et al., 2007).
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O presente estudo obteve dados relacionados ao estado civil dos participantes da 

pesquisa, com o seguinte achado: 70,9% dos pacientes internados na UTI referiram ter 

companheiro. O estudo de Rocha et al. (2007) corroborou com os resultados 

apresentados na presente pesquisa, em que 69,8% dos pacientes afirmaram ter 

companheiro.
 

Quanto à renda familiar, 79,1% da população apresentava renda de 1 a 3 salários 

mínimos. Segundo o Decreto 6135/2007, uma família é considerada de baixa renda 

quando a renda familiar per capita é de até meio salário mínimo ou a renda familiar 

mensal é de até três salários mínimos. Diante desse conceito, pode-se afirmar que a 

clientela em estudo era predominantemente de baixa renda. Este perfil se assemelha ao 

encontrado em um estudo de perfil de pacientes críticos, que evidenciou uma média de 

67% da população com renda familiar de um salário mínimo, e 18% com renda familiar 

de 1 a 3 salários mínimos (ROCHA et al., 2007). 

Quanto à escolaridade, o presente estudo aponta que a média em anos de estudo 

dos pacientes foi de 6,3 anos. Isso representa que a maioria dos pacientes estudou até o 

ensino fundamental. Este dado corrobora com o exposto em estudo com pacientes de 

UTI brasileiras (ROCHA et al., 2007), em que a maioria dos pacientes internados neste 

local apresenta apenas o ensino fundamental. Há indícios que este número pode variar 

de acordo com diferenças regionais, uma vez que pesquisa realizada em UTIs da Região 

Sudeste do Brasil mostrou que 51,6% dos pacientes tinham entre 9-12 anos de estudo 

(SILVA; VIANA; VOLPATO, 2008). 

No que se refere à procedência, o estudo evidenciou que a maioria dos 

pacientes morava no interior do estado (61,6%). O mesmo dado não foi evidenciado em 

outros estudos, que mostraram predominância de pacientes advindos da capital do 

estado (JUNIOR; MENEZES, 2004). Esse dado tem relação ao porte do Hospital do 

Universitário Onofre Lopes, o qual é referência para o Rio Grande do Norte, abarcando 

a população de todas as regiões do estado. 

Quanto ao motivo de internação em UTI, o estudo revelou que 63% dos 

pacientes foram admitidos em pós-operatórios de grandes cirurgias ou devido a 

complicações que culminaram na realização de procedimento cirúrgico. O mesmo perfil 

não foi visto em estudos relacionados a pacientes críticos, uma vez que Gonçalves et al. 

(2006) evidenciou uma prevalência de apenas 22% de internações relacionadas a 
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intervenções cirúrgicas, assim como Junior e Menezes (2004), com prevalência de 

32,2%. Vale ressaltar que essa divergência entre a literatura e o presente estudo pode 

estar relacionada ao perfil do hospital, uma vez que este é referência para realização de 

cirurgias de grande porte para todo o estado, com ênfase nos procedimentos 

cardiovasculares e neurocirurgias. 

O presente estudo mostrou em seus resultados que 70,9% dos pacientes tinham 

comorbidades associadas ao quadro clínico crítico. Em consonância com o exposto 

anteriormente, um estudo que mediu a carga de trabalho da enfermagem em terapia 

intensiva identificou que 84% dos pacientes apresentavam doenças crônicas associadas 

à doença de base (GONÇALVES et al., 2006). Comorbidade pode ser definida pela 

presença de doenças coexistentes ou adicionais em relação à doença de base. Esta pode 

alterar o prognóstico e duração da internação hospitalar, assim como aumentar os custos 

relacionados à assistência à saúde (ROUQUAYROL; GURGEL, 2013).  

Para Tolentino et al. (2014), as comorbidades mais frequentes em pacientes 

críticos sob cuidados intensivos são diabetes, hipertensão e doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC). Há ainda evidências de que os pacientes com comorbidades 

desenvolvem padrão clínico de gravidade maior, em média utilizam mais droga 

vasoativa, monitorização arterial invasiva e assistência ventilatória (JUNIOR; 

LOESCH; TESTA, 2005). 

Dos 31 diagnósticos analisados nesta pesquisa, cinco estiveram presentes em 

todos os pacientes e 19 apresentaram frequência acima de 50% na população. Os 

diagnósticos que estiveram presentes em todos os pacientes foram: Risco de 

contaminação, Risco de lesão, Risco de quedas, Risco de resposta alérgica e Risco de 

trauma.  

O estudo de Silva et al. (2011) revelou a presença do diagnóstico Risco 

contaminação e risco de lesão em 100% dos pacientes, corroborando com os achados 

nesta pesquisa. Os demais diagnósticos (Risco de quedas, Risco de resposta alérgica e 

Risco de trauma) que ocorreram em todos os pacientes do estudo foram identificados 

em outros estudos, porém com frequências muito inferiores (CHIANCA; LIMA; 

SALGADO, 2012; PAGANIN et al., 2010; RAMOS et al., 2013).  

Os diagnósticos de enfermagem do domínio segurança/proteção mais 

prevalentes em pacientes internados em UTI foram Risco de infecção, Risco de 
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integridade da pele prejudicada, Mucosa oral prejudicada, Risco do desequilíbrio da 

temperatura corporal e Integridade tissular prejudicada, em estudos semelhantes à 

presente pesquisa (CHIANCA; LIMA; SALGADO, 2012; PAGANIN et al., 2010; 

RAMOS et al., 2013). Este perfil foi compatível com os achados desta pesquisa, uma 

vez que todos esses diagnósticos supracitados apresentaram-se na maioria da população. 

Vale ressaltar que o presente estudo identificou um incremento de diagnósticos bastante 

prevalentes, que não foram identificados em estudos semelhantes, a saber: Risco de 

resposta alérgica ao látex, Risco de trauma, Risco de olho seco, Risco de 

envenenamento, Dentição prejudicada, Risco de sangramento, Risco de disfunção 

neurovascular periférica, Risco de resposta adversa ao meio de contraste com iodo e 

risco de choque. 

O diagnóstico Risco de contaminação esteve presente nos 86 pacientes 

estudados por meio dos seguintes fatores de risco: área geográfica, economicamente 

desfavorecido, exposição à radiação, doenças pré-existentes e fatores nutricionais. O 

Risco de contaminação está arrolado aos riscos de exposição a fatores relacionados ao 

ambiente e que pode provocar danos à saúde. No ambiente da UTI vários fatores 

contribuem para contaminação por fatores ambientais. Estes podem estar relacionados a 

diversas naturezas, como, por exemplo, a transmissão de microrganismos 

multirresistentes através das mãos dos profissionais de saúde ou objetos de uso comum 

e da utilização de água contaminada por bactérias que podem comprometer a saúde de 

pacientes imunodeprimidos (VENIER et al., 2014). Nos estudos utilizados para fins de 

discussão, apenas Silva et al. (2011) apresentou frequência de 100% deste diagnóstico. 

Ademais, o estudo de Ferrant et al. (2014), o qual observou a presença de 

bactérias contaminantes da água utilizada no ambiente hospitalar, ressaltou que a 

unidade de terapia intensiva é o cenário mais frequentemente envolvido quando se trata 

de exposição, e que este fato se deve às características dos pacientes, isto é, a gravidade 

da doença do paciente é considerada o principal fator de risco.  

O diagnóstico risco de lesão esteve presente em todos os pacientes 

participantes do estudo. Este diagnóstico reflete o risco de lesão como resultado de 

condições ambientais interagindo com os recursos adaptativos e defensivos do 

indivíduo. Nenhum fator de risco apresentou associação estatística significativa com o 

diagnóstico encontrado, porém algumas características se destacaram quanto à 
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ocorrência na população, foram elas: riscos biológicos (microorganismos), físicos 

(estrutura), humanos (agentes nosocomiais), nutricionais, químicos (agentes 

farmacêuticos), disfunção bioquímica, físicos (mobilidade alterada), perfil sanguíneo 

anormal e psicológicos. Este diagnóstico esteve presente em 100% dos pacientes de UTI 

no estudo de Silva et al. (2011), corroborando com os resultados deste estudo. 

Os riscos biológicos são frequentemente citados em estudos realizados em 

unidades de terapia intensiva, muitas vezes relacionados à presença de micro-

organismos com perfil de resistência que promovem danos irreparáveis à saúde dos 

pacientes críticos. Isso se deve ao fato de o perfil de gravidade no qual o paciente se 

encontra levá-lo à necessidade de múltiplos procedimentos invasivos, de terapia 

medicamentosa complexa, na maioria das vezes, do uso de antimicrobianos de última 

geração para tratamento de infecções causadas por bactérias multirresistentes (NUNES; 

MIRANDA; BRASILEIRO, 2010; OLIVEIRA et al., 2012). 

O uso de antimicrobianos indiscriminadamente leva ao aumento de perfil de 

multirresistência das bactérias, e este é um problema elegido como de dimensão 

mundial e considerado um desafio para o controle de infecções nas unidades de terapia 

intensiva. Vale ressaltar ainda que a presença de bactérias multirresistentes contamina o 

ambiente (superfícies e objetivos de uso coletivo), aumentando o potencial de 

infectividade (NUNES; MIRANDA; BRASILEIRO, 2010; OLIVEIRA et al., 2012).  

Os riscos físicos podem estar relacionados a fatores internos (mobilidade 

prejudicada e ruptura de pele), ou podem estar relacionados a fatores internos, como 

estrutura física e organizacional. Os pacientes críticos, devido ao perfil de gravidade e 

comprometimento de múltiplos sistemas, muitas vezes apresentam restrição de 

mobilidade, o que também contribui para o surgimento de rompimento da superfície da 

pele, relacionado à presença de fricção e cisalhamento. Assim, pode-se inferir que estes 

aspectos estão diretamente relacionados ao risco de lesão (VIANA, 2011; DANTAS et 

al., 2013 (B)). 

A estrutura física, o dimensionamento do ambiente da terapia intensiva e os 

recursos humanos também podem contribuir para a presença do risco de lesão. Estudos 

apontam que a maioria dos eventos adversos relacionados à assistência em unidades de 

terapia intensiva se referem à assistência de enfermagem (63%), com ênfase nos erros 

de registro dos procedimentos, na administração de medicamentos, procedimentos de 
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enfermagem não realizados e manuseio inadequado de equipamentos (BECCARIA et 

al., 2009; PADILHA et al., 2010). 

Porém, mesmo que em menor proporção, vale ressaltar a importância de uma 

estrutura física e organizacional que atenda às necessidades dessa clientela, com o 

intuito de reduzir a ocorrência de iatrogenias e consequentes lesões. Para tanto, a 

organização do ambiente da terapia intensiva deve obedecer a parâmetros mínimos 

regulamentados pela Resolução Diretoria Colegiada (RDC)07/2010, que institui as 

normas para funcionamento das unidades de terapia intensiva, que visam reduzir os 

riscos da ocorrência de iatrogenias relacionadas aos aspectos estruturais, físicos e 

humanos (BECCARIA et al., 2009; PADILHA et al., 2010, BRASIL, 2010). 

O estado nutricional interfere diretamente na evolução clínica do indivíduo 

doente, principalmente aquele em estado crítico, sobretudo quando se considera a alta 

incidência e prevalência de desnutrição na UTI. Os pacientes internados na UTI 

apresentam maior grau de risco nutricional, pois estão em estado hipercatabólico e 

hipermetabólico, pela associação entre a resposta metabólica ao jejum prolongado, ao 

trauma, sepse ou injúria decorrente de sua condição clínica ou estado mórbido, 

imobilização ou emprego de procedimentos invasivos (SIQUEIRA-BATISTA et al., 

2012; KROGER et al., 2010).  

Ademais, paciente em estado crítico frequentemente necessita de suporte 

nutricional enteral e/ou parenteral, que pode desencadear complicações para o paciente, 

comparado à dieta oral fisiológica. Estas complicações são: deslocamento acidental da 

sonda, náuseas, vômitos, diarreia e constipação, alterações no estado glicêmico, 

aspirações por mau posicionamento da sonda e ainda trauma relacionado à presença 

prolongada da sonda ou cateter central com nutrição parenteral. Aliado a isso, o suporte 

nutricional enteral e parenteral pode aumentar o risco de infecção devido ao uso destes 

dispositivos invasivos (SIQUEIRA-BATISTA et al., 2012; KROGER et al., 2010).  

O impacto da combinação de alterações metabólicas (hipermetabolismo, 

hiperglicemia com resistência à insulina, lipólise acentuada e aumento do catabolismo 

protéico), associado à imobilização e falta de suporte nutricional pode levar a rápida e 

grave depleção da massa corporal magra. 
 
À proteólise inicial do músculo esquelético, 

pode-se seguir a erosão de elementos viscerais e proteínas circulantes. A desnutrição 

protéica resultante, associada a disfunções hepáticas, cardíacas, pulmonares, 
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gastrintestinais e imunológicas, pode acarretar a falência de múltiplos órgãos 

(SIQUEIRA-BATISTA et al., 2012; KROGER et al., 2010; MAICÁ; SCHWEIGERT, 

2008).  

O paciente grave, além de toda a dinâmica e complexidade relacionada ao 

quadro clínico, demanda atenção relacionada aos aspectos psicológicos, a qual 

frequentemente é posta em segundo plano no tratamento. Os principais aspectos 

relacionados ao estresse psicológico do paciente estão descritos na literatura através dos 

seguintes aspectos: confinamento, alto grau de dependência física, submissão a 

inúmeros procedimentos diagnósticos e terapêuticos, ausência do acompanhamento 

contínuo do familiar, terapia medicamentosa complexa. Para tanto, faz-se necessário 

que a equipe procure minimizar o desgaste emocional do paciente crítico, uma vez que 

esse componente interfere diretamente no bem-estar e influencia na recuperação do 

paciente gravemente doente (OLIVEIRA et al., 2005; PADILHA et al., 2010). 

O diagnóstico Risco de quedas foi verificado em todos os pacientes estudados, 

embora seus fatores de risco não apresentassem associação estatística significativa com 

o diagnóstico. Contudo, os fatores de risco imobilização, mobilidade física prejudicada, 

quarto não familiar, anemia, condições pós-operatórias, doença aguda e medicamentos 

(anti-hipertensivos, ansiolíticos, narcóticos e opiáceos) apresentaram alta incidência na 

população. Nos estudos de perfil de diagnósticos de enfermagem nesta população, o 

risco de quedas esteve ausente na maioria das pesquisas ou presente em uma pequena 

parcela da população (RAMOS, et al., 2013; CHIANCA; LIMA; SALGADO, 2012). 

Embora no ambiente de terapia intensiva o paciente esteja mais susceptível à 

ocorrência de quedas devido à maior presença de fatores de risco nesta clientela, os 

estudos têm apontado que a incidência de quedas nesses grupos é reduzida (4%), 

comparado a outros setores do hospital, como clínica médica, que apresentou incidência 

de 58%, e clínica cirúrgica (28%) e emergência (6%). O autor associa a menor 

ocorrência de quedas na UTI ao fato de existir maior vigilância junto aos pacientes por 

parte da equipe de enfermagem, que está presente de forma ininterrupta (COSTA et al., 

2011). 

Os fatores de risco imobilização e mobilidade física prejudicada são comuns 

nos pacientes críticos, uma vez que estes permanecem monitorizados ininterruptamente, 

fazem uso de terapias medicamentosas complexas com necessidade de controle rigoroso 



94 

 

 

 

de infusão, frequentemente estão em uso de oxigenoterapia ou ventilação mecânica 

invasiva. Assim, devido a aspectos multifatoriais, esse paciente encontra-se mais restrito 

ao leito (MELO; ALBUQUERQUE; ARAGÃO, 2012; PITROVSKY et al., 2010). 

 Além disso, algumas condições clínicas e/ou procedimentos cirúrgicos exigem 

que o paciente permaneça restrito ao leito ou até mesmo mantendo alguma parte do 

corpo sob contenção para evitar acidentes ou iatrogenias. Ademais, na UTI o paciente 

pode necessitar do uso de sedação ou apresentar deliriun, distúrbio que apresenta 

incidência de até 73% em população de UTI, necessitando que a equipe de enfermagem 

proceda à contenção do paciente no leito, com o objetivo de prevenir quedas. Os fatores 

de risco quarto não familiar e medicamentos também podem precipitar o quadro de 

delirium e agitação psicomotora, facilitando os quadros de agitação e risco de queda 

(MELO; ALBUQUERQUE; ARAGÃO, 2012; PITROVSKY et al., 2010). 

A anemia é uma situação comum no ambiente de terapia intensiva, estando 

presente em cerca de 33% dos pacientes críticos na ocasião da admissão, e em 55% dos 

pacientes após uma semana de internação na UTI. Esta condição está relacionada ao 

perfil de criticidade dos pacientes, e pode estar associada aos seguintes aspectos nesta 

população: destruição celular das hemácias, falta de produção medular, hemorragias 

agudas e crônicas, endocardite subaguda, infecção crônica e outras patologias (LOBO et 

al., 2006; PADILHA et al., 2010). Este fator apresentou-se frequente nos pacientes 

participantes da pesquisa. 

O diagnóstico Risco de resposta alérgica é definido por Herdman (2013, p. 

533) como “risco de uma resposta ou reação imunológica exagerada a substâncias”. 

Neste estudo, esse diagnóstico esteve presente em 100% dos pacientes, embora em 

estudos semelhantes este diagnóstico não tenha sido elegido dentre os mais frequentes 

(MELO; ALBUQUERQUE; ARAGÃO, 2012; CHIANCA; LIMA; SALGADO, 2012). 

Esse diagnóstico se expressou no grupo em estudo através dos seguintes fatores de 

risco: produtos químicos e medicamentos. Embora estes fatores não tenham apresentado 

associação estatística significativa com o diagnóstico, apresentaram frequência elevada 

dentre os participantes. 

Os pacientes internados na UTI quase sempre se encontram em estado crítico e 

requerem, com mais frequência, uma terapia medicamentosa complexa, com o objetivo 

de manter as funções indispensáveis à vida. Muitas dessas terapias são de alto risco para 
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o paciente, porém o risco-benefício faz com que se opte pela sua utilização. Além disso, 

o uso de medicamentos de diversas classes simultaneamente potencializa a ocorrência 

de eventos adversos e precipita a resposta alérgica. Em um estudo realizado em unidade 

de terapia intensiva, foram identificadas as classes de fármacos mais utilizados na UTI, 

a saber: antibióticos, anti-hipertensivos/antiarrítmicos e sedativos/analgésicos 

(HINRICHSEN et al., 2009). 

O estudo de Miranda e Stancato (2008) mostrou que os agentes envolvidos no 

processo de assistência em UTI apresentaram uma prevalência de 22% de exposição a 

agentes químicos, entre os quais produtos de limpeza e antissépticos. Diante disso, 

partindo do pressuposto de que o paciente crítico necessita de procedimentos invasivos 

e uso de composições terapêuticas, esse está constantemente exposto aos agentes. 

Com relação ao diagnóstico Risco de trauma, ele esteve presente em 100% dos 

participantes do estudo. Este perfil não foi identificado em estudos realizados com 

populações semelhantes (MELO; ALBUQUERQUE; ARAGÃO, 2012; CHIANCA; 

LIMA; SALGADO, 2012). Além disso, nenhum fator de risco manteve associação 

estatística significativa com o diagnóstico, isto é, a presença do fator de risco não 

predispõe fortemente para o surgimento do diagnóstico. Contudo, verificou-se que dois 

fatores de risco foram prevalentes nos participantes: economicamente desfavorecido e 

dificuldades emocionais.  

O diagnóstico Risco de infecção esteve presente em 98,8% da população em 

estudo, corroborando com o exposto na literatura (MELO; ALBUQUERQUE; 

ARAGÃO, 2012; CHIANCA; LIMA; SALGADO, 2012). Os fatores de risco que 

compõem esse diagnóstico não apresentaram significância estatística com relação ao 

diagnóstico, porém alguns fatores de risco apresentaram frequência elevada, tais como: 

aumento de exposição ambiental a patógenos, conhecimento deficiente para evitar 

exposição a patógenos, defesas primárias inadequadas, defesas secundárias 

inadequadas, doenças crônicas, procedimentos invasivos, vacinação inadequada. 

O aumento de exposição ambiental a patógenos refere-se à presença de 

microrganismos no ambiente que podem ser transmitidos aos pacientes. Em um estudo 

realizado em Unidades de Terapia Intensiva evidenciou-se que a presença de bactérias 

nas superfícies materiais esteve relacionada aos ambientes que mantêm contato indireto 

com o paciente por meio das mãos dos profissionais, como telefone, teclados do 
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computador e maçanetas (MOORE; MUZSLAY; WILSON, 2013). Estudos apontam 

que uma solução para a diminuição da contaminação do ambiente com patógenos é a 

utilização de superfícies hospitalares à base de cobre, tais como mobiliário e utensílios, 

uma vez que o cobre tem se mostrado eficaz para o combate às infecções hospitalares 

(SALGADO et al., 2013). 

O conhecimento acerca da prevenção de exposição a patógenos na UTI pode 

estar relacionado tanto ao paciente e/ou os familiares quanto aos profissionais que 

atuam prestando assistência à clientela. Na perspectiva do conhecimento do paciente e 

da família é sabido que, quanto mais baixas são a renda familiar e o nível de 

escolaridade, mais deficientes serão o conhecimento acerca do autocuidado e a adesão 

ao tratamento instituído. Diante disso, é compreensível que o paciente deste estudo 

tenha deficiência do conhecimento sobre como evitar exposição aos microrganismos, 

uma vez que apresenta, em sua maioria, baixa renda e baixo grau de instrução.  

Quanto aos profissionais, estudos demonstram que se deve estimular o 

aperfeiçoamento do conhecimento acerca da prevenção de infecções relacionadas à 

assistência à saúde, uma vez que esses são responsáveis, em sua maioria, pela 

transmissão disseminada de microrganismos. Além disso, a baixa adesão ao 

autocuidado e a prevenção de infecções também podem estar relacionadas à 

infraestruturada e longa jornada de trabalho cumprida pela equipe de enfermagem 

(ARAÚJO et al., 2010; ERDMANN; LENTZ, 2004). 

A defesa primária do organismo humano é a pele, a qual guarda a função de 

promover a proteção contra a invasão dos microrganismos patogênicos, além da 

importante função relacionada à termorregulação. Assim, uma vez rompida, essa 

estrutura desencadeia uma série de reações inflamatórias com a finalidade de reparação 

tecidual (GUYTON; HALL, 2012). Diante disso, e sabendo que o paciente crítico está 

exposto frequentemente a procedimentos invasivos, revela-se uma maior predisposição 

para o aparecimento de lesões de pele relacionadas à pressão, umidade e mobilidade 

prejudicada. Dessa forma, compreende-se a presença marcante desse fator de risco na 

população em estudo. 

 Em relação às defesas secundárias, essas se relacionam ao sistema imunológico 

do indivíduo. No paciente crítico, diversos fatores contribuem para que o sistema 

imunológico esteja em desequilíbrio, tais como desnutrição severa, doença maligna 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moore%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23571367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Muzslay%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23571367
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avançada, radioterapia, quimioterapia e uso de corticosteroides, tendo-se em vista que 

reduzem consideravelmente a imunidade celular (MEYER NETO; PENNA; CEZAR, 

2010). 

O presente estudo evidenciou em seus resultados que a maioria dos pacientes 

apresenta comorbidades. Essas, geralmente, estão relacionadas à presença de doenças 

crônicas, tais como diabetes, hipertensão, cardiopatias, doenças do aparelho respiratório 

como asma crônica e DPOC. A presença dessas doenças pode interferir diretamente na 

recuperação do paciente, sendo fator preditor para a mortalidade nas unidades de 

tratamento intensivo. Estudo realizado em Unidades de Terapia Intensiva no Sul do 

Brasil mostrou que os pacientes portadores de doenças crônicas apresentam sete vezes 

mais chances de contrair infecção quando comparados às populações sem doenças 

crônicas (LISBOA et al., 2007). 

O paciente crítico apresenta-se, na maioria das vezes, imunodeprimido devido 

ao próprio processo de doença e o quadro de criticidade. Ademais, a ocorrência de 

procedimentos invasivos, procedimentos cirúrgicos e administração de hemoderivados 

aliadas à internação em UTI, que é um ambiente de alto risco biológico, predispõem o 

paciente ao contato com doenças imunopreveníveis, tais como tétano e hepatite B. 

Diante disso, vale ressaltar a importância da investigação do esquema de vacinação do 

paciente internado em UTI, com o intuito de avaliar os riscos e direcionar a tomada de 

decisão (BRASIL, 2013; KNOBEL, 2010; PADILHA et al., 2010). 

Quanto ao diagnóstico Risco de olho seco, esse esteve presente em 98,8% dos 

participantes da pesquisa. Perfil não evidenciado em estudos semelhantes que 

analisaram diagnósticos de enfermagem na mesma clientela. (CHIANCA; LIMA; 

SALGADO, 2012; MELO; ALBUQUERQUE; ARAGÃO, 2012). Entretanto, na 

presente pesquisa revelou-se por meio dos seguintes fatores de risco: doenças 

autoimunes, efeitos secundários relacionados ao tratamento, envelhecimento, estilo de 

vida, fatores ambientais, história de alergias, hormônios, lesões neurológicas com perda 

sensorial reflexa motora, sexo feminino e terapia com ventilação mecânica. Embora 

nenhum desses fatores tenha apresentado relação de significância estatística com o 

diagnóstico, vale ressaltar a frequência elevada de alguns fatores na população, a saber: 

efeitos secundários relacionados ao tratamento, fatores ambientais e sexo feminino. 
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O estudo de Dawson (2005) reitera que o paciente crítico apresenta risco 

aumentado para desenvolver lesões de córnea devido a múltiplos fatores, dentre os quais 

se destaca a exposição ocular ao oxigênio. As lesões de córnea mais comuns na UTI são 

as traumáticas, superficiais e infecciosas. Isso ocorre nos estados de sedação ou coma 

em que ocorre o relaxamento do músculo orbicular ocular, reduzindo a sua contração, o 

que dificulta o completo fechamento ocular passivo.  

Adicionalmente, a sedação e o coma podem comprometer os movimentos 

oculares aleatórios, a perda do reflexo de piscar e o comprometimento do filme 

lacrimal. Outros fatores intervenientes na formação do filme lacrimal incluem a 

administração de medicamentos como atropina, anti-histamínicos e antidepressivos 

tricíclicos (WERLI-ALVARENGA et al., 2011). 

Em um estudo realizado em UTIs brasileiras, 59,4% apresentaram lesão de 

córnea relacionada à presença de doença neurológica, ventilação mecânica, utilização de 

outro dispositivo de assistência ventilatória, pneumonia, sedação, uso de drogas 

vasoativas, uso de anti-hipertensivos, uso de antibióticos (ATB), uso de diuréticos, uso 

de hipnóticos/sedativos/ansiolíticos, uso de antifúngicos, utilização de outra droga não 

categorizada, uso de vitaminas e sexo feminino (WERLI-ALVARENGA et al., 2011). 

O diagnóstico Risco de envenenamento foi identificado em 96,5% dos 

pacientes, entretanto, o estudo não revelou associação estatística significativa entre os 

fatores de risco e o diagnóstico explorado. Destaca-se, ainda, que esse diagnóstico não 

aparece nos estudos realizados com pacientes críticos, contrapondo os achados desta 

pesquisa. Apesar de não haver relevância estatística entre os fatores e o diagnóstico 

citado, ressaltam-se algumas características frequentes nos pacientes, a saber: 

medicamentos guardados em armários não trancados, acessíveis a pessoas confusas, 

produtos perigosos colocados ao alcance de pessoas confusas, conhecimento deficiente 

sobre medicamentos, conhecimento deficiente sobre prevenção de intoxicações e 

dificuldades emocionais. 

Todas as características supracitadas e relacionadas ao diagnóstico Risco de 

envenenamento estiveram direcionadas ao uso inapropriado dos medicamentos, com 

ênfase no conhecimento deficiente sobre os riscos da utilização de forma incorreta, 

acarretando em danos ao paciente. 
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Os pacientes de Unidades de Terapia Intensiva apresentam maior risco de 

desenvolver interações medicamentosas que os pacientes de outras unidades. Além do 

risco atribuído aos múltiplos medicamentos, há o risco resultante da gravidade da 

doença e da falência de órgãos. As interações medicamentosas contribuem para a 

incidência de reações adversas em UTI e, frequentemente, constituem uma complicação 

não reconhecida da farmacoterapia. Um estudo realizando com pacientes de UTI 

evidenciou que 36,5% das interações medicamentosas relacionadas a prescrições de 

paciente críticos são consideradas graves (CARVALHO et al., 2013). 

Aliado à complexidade da prescrição médica diante do uso de muitos 

medicamentos das classes mais variadas, tem-se o componente humano que realiza a 

administração do medicamento no paciente. O estudo de Ferreira et al.  (A) (2014) 

evidenciou que 48% dos profissionais de enfermagem que atuavam em um complexo de 

terapia intensiva não sabiam distinguir entre evento adverso e erros de medicação.  

Quanto aos erros relacionados à administração de medicamentos, um estudo 

realizado em UTI no Nordeste do Brasil revelou que a maioria dos técnicos de 

enfermagem entrevistados (62, 06%) não possuía o conhecimento adequado acerca dos 

certos medicamentos; 11 profissionais (37,93%) cometeram erros de horário; e quatro 

funcionários (13,79%) cometeram erro de dose (FERREIRA et al., 2014 (B)). 

 Diante do exposto, é possível compreender que o risco de envenenamento nos 

pacientes críticos é alto, visto que o uso excessivo de medicamentos de diversas classes 

aliado ao despreparo por parte da equipe quanto ao processo de administração e à 

detecção de eventos adversos é alta, justificando a identificação desse diagnóstico na 

população. 

O diagnóstico Risco de trauma vascular revelou-se presente em 96,5% dos 

sujeitos da pesquisa. Dentre os fatores de risco que compõem o diagnóstico, apenas dois 

apresentaram associação estatística significativa com o diagnóstico estudado, são estes: 

duração do tempo de inserção e largura do cateter. Esse diagnóstico esteve presente em 

63% dos pacientes de UTI, segundo o estudo realizado por Silva et al. (2011), em 

concordância com os achados desta pesquisa. 

Nesse sentido, o paciente crítico demanda cuidados específicos e 

monitorização contínua e uma das especificidades do tratamento é o uso de terapêutica 

complexa, como o uso de infusão contínua de drogas que podem estar relacionadas à 
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manutenção da vida. Diante disso, a cateterização venosa central proporciona acesso 

mais seguro à circulação sistêmica e permite a administração de medicamentos que 

podem lesar tecidos quando ocorre extravasamento a partir de um acesso venoso 

periférico, como vasopressores e soluções hipertônicas. Além disso, o acesso venoso 

central possibilita a monitorização da pressão venosa central e a coleta de amostras de 

sangue (CARLOTTI, 2012).  

Porém, esse recurso não é isento de riscos, pois está relacionado com maior 

índice de infecções da corrente sanguínea e o trauma vascular, visto que permite um 

tempo de permanência maior que o acesso venoso periférico e são cateteres mais 

calibrosos. O calibre do cateter tem relação direta com o calibre do vaso quando se trata 

de traumas vasculares, já que, quanto mais o calibre do cateter se aproximar ao calibre 

do vaso, maior será o contato entre esses, o que promove lesões no endotélio vascular 

que desencadeiam uma reação inflamatória local. Aliado a isso, cateteres mais finos 

oferecem menor resistência ao fluxo e se associam a menos complicações, enquanto que 

cateteres mais grossos são utilizados em situações agudas para ressuscitação hídrica 

(CARLOTTI, 2012; ARREGUY-SENA; CARVALHO, 2009; TARDIVO; FARHAT 

NETO; FARHAT JUNIOR, 2008). 

Um estudo com pacientes em uso de cateter venoso central em Unidades de 

Terapia Intensiva revelou que foram identificadas 43 infecções relativas ao acesso 

vascular em veia central em 37 pacientes. Essas infecções estiveram relacionadas 

principalmente ao tempo prolongado de permanência do cateter (MARQUES NETTO et 

al., 2009). Ademais, estudos apontam complicações relacionadas ao uso de cateter 

central, tais como: oclusão, flebite, mau posicionamento, sepse, trombose, infecção 

local e ruptura (JESUS; SECOLI, 2007; ARREGUY-SENA; CARVALHO,2009). 

Outros fatores estiveram relacionados ao trauma vascular, a saber: transfixação 

de um vaso durante punção sem sucesso; retirada do cateter 

intravascular sem comprimir o local por tempo adequado ao 

processo de coagulação e aplicação de torniquete em sítio proximal a 

punção anterior. Essas ações podem levar ao surgimento de hematoma e equimoses 

(CARLOTTI, 2012).  

O diagnóstico de enfermagem Integridade da pele prejudicada esteve presente 

em 95,3% da população em estudo. Dentre as características definidoras que compõem 
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o diagnóstico, duas apresentaram associação estatística significativa, invasão das 

estruturas do corpo e rompimento da superfície da pele. No estudo de Truppel et al. 

(2009) esse diagnóstico esteve presente em apenas 10% da população. O estudo de 

Chianca, Lima e Salgado (2012) revelou a prevalência desse diagnóstico em 27% dos 

participantes. Para Paganin et al. (2010), o diagnóstico esteve presente em 7,7% dos 

pacientes. Os resultados desses estudos não corroboram com os dados encontrados desta 

pesquisa, que apresentou uma frequência muito superior com relação a estudos 

semelhantes. A prevalência desse diagnóstico nesta clientela pode estar associada ao 

perfil dos pacientes em estudo, pois a maioria deles encontrava-se em pós-operatório de 

cirurgias de grande porte. 

Vários são os fatores que podem interferir na ruptura da pele do paciente 

crítico, considerando-se, em especial, o déficit de perfusão tecidual por 

comprometimentos cardiocirculatório e ventilatório, múltiplas abordagens cirúrgicas, 

sepse, utilização de drogas vasoativas e comprometimento do estado nutricional. Além 

dos componentes intrínsecos aos processos fisiopatológicos, fatores externos também 

colaboram com o comprometimento cutâneo dos pacientes críticos, tais como os 

procedimentos invasivos, como o uso de cateteres venosos centrais e periféricos, 

cateteres arteriais, monitorização invasiva contínua, sondas para alimentação e 

eliminação urinária e via aérea artificial invasiva. Por essa razão, a característica 

invasão de estruturas do corpo se justifica no paciente crítico (KROGER et al., 2010; 

VIANA, 2010; PADILHA et al., 2011). 

Ademais, estudos destacam que o paciente crítico está mais susceptível a 

ruptura da pele devido a diversos fatores, como imobilização, déficit nutricional, o uso 

de drogas vasoconstrictoras, forças de fricção e cisalhamento. Para tanto, faz-se 

necessário que o enfermeiro atente para a observação sistemática e rigorosa, com vistas 

à redução de fatores predisponentes para o aparecimento de lesões (DANTAS et al., 

2013 (A)). 

 O diagnóstico de enfermagem Dentição prejudicada esteve presente em 93% 

dos participantes do estudo. As características definidoras ausência de dentes, dentes 

estragados, dentes desgastados, falta de alguns dentes e perda de dentes apresentaram 

associação estatística significativa quando relacionadas ao diagnóstico. Para Guedes et 

al. (2009) esse diagnóstico esteve presente em 100% dos pacientes pesquisados, 
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corroborando com os achados ora apresentados. O mesmo autor revelou ainda que a 

dentição prejudicada tem relação com barreira econômica, falta de acesso a outros 

profissionais, higiene oral ineficaz, uso crônico de tabaco e falta de conhecimento sobre 

saúde bucal, concordando com o exposto nestes resultados. 

Em um estudo realizado com pacientes hospitalizados, o diagnóstico de 

enfermagem dentição prejudicada caracterizou-se por meio da presença de cáries, 

dentição incompleta e ausência de dentes relacionada à higiene oral ineficaz, falta de 

acesso a cuidados profissionais, conhecimento deficiente acerca da saúde bucal, 

barreiras ao autocuidado e barreiras econômicas, ausência de dentes, dentes estragados, 

dentes desgastados, falta de alguns dentes e perda de dentes (FRANÇA et al., 2013). 

O edentulismo ou perda total dos dentes é considerado um dos piores agravos à 

saúde bucal. A alta proporção de brasileiros com perda total de dentes, a possibilidade 

de controle desse agravo e os danosos impactos na vida das pessoas afetadas desafiam a 

saúde pública a minimizar esse problema. As perdas dentárias constituem-se em uma 

marca da desigualdade social e diminuem a capacidade mastigatória (BARBATO et al., 

2007).  

Frente ao exposto, Chalub et al. (2014) mantém concordância quando revela que 

as condições sociodemográficas, o estilo de vida e o acesso ao atendimento nos serviços 

de saúde estão diretamente relacionados com a manutenção da dentição funcional, isto 

é, a manutenção de dentes na quantidade suficiente para preservar a fisiologia da 

mastigação. 

Em um estudo nacional foi visto que a dentição prejudicada tem relação com 

barreira econômica, falta de acesso a outros profissionais, higiene oral ineficaz, uso 

crônico de tabaco e falta de conhecimento sobre a saúde bucal, características presentes 

na população atendida no referido hospital (GUEDES et al., 2009). 

Diante do explicitado anteriormente, a dentição prejudicada é um problema de 

saúde pública que sofre influências de diversos fatores, dentre esses, os sociais, 

econômicos e culturais. No âmbito do cuidado ao paciente crítico, é possível observar 

claramente a problemática da dentição prejudicada, visto que o perfil de pacientes 

usuários do serviço faz parte do grupo de risco anteriormente descrito para alterações de 

dentição. Vale ressaltar a importância da avaliação do enfermeiro frente a esse 
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diagnóstico, de forma a reforçar os cuidados com a higiene oral adequada e a 

necessidade de avaliação por parte de profissionais especializados. 

Quanto ao diagnóstico Risco de sangramento, esse esteve presente em 83,7% 

dos participantes. Os estudos de perfil de diagnósticos de enfermagem em pacientes 

críticos evidenciaram variedade quanto ao surgimento desse diagnóstico no paciente 

crítico. Enquanto que o estudo de Silva et al. (2011) revelou que esse diagnóstico esteve 

presente em 100% dos pacientes, os demais estudos utilizados para fins desta discussão 

não elencaram o diagnóstico risco de sangramento como predominante nesta clientela 

(CHIANCA; LIMA; SALGADO, 2012; GUEDES et al., 2009, TRUPPEL et al., 2009). 

Os fatores de risco que apresentaram associação estatística significante com o 

diagnóstico foram: conhecimento deficiente, efeitos secundários relacionados ao 

tratamento, função hepática prejudicada e trauma.  

O organismo sadio possui mecanismos hemostáticos normais capazes de 

controlar o sangramento, principalmente por meio da agregação plaquetária e ativação 

dos fatores de coagulação. Porém, quando esses mecanismos hemostáticos falham, 

ocorre o sangramento. Esses distúrbios podem estar relacionados a alterações na medula 

óssea, em que geralmente ocasionarão distúrbios plaquetários, ou pode estar relacionado 

a distúrbios adquiridos, como no caso das doenças hepáticas, deficiência de vitamina K 

e complicações relacionadas à terapia anticoagulante (SMELTZER et al., 2011). 

Grande parte dos fatores de coagulação sanguínea é sintetizada no fígado, 

portanto, a disfunção hepática pode resultar em quantidades diminuídas dos fatores 

necessários para manter a coagulação e a hemostasia. A disfunção hepática grave ligada 

a doenças como hepatites, cirrose hepática e câncer hepático está relacionada ao 

aumento do tempo de coagulação. Assim, os pacientes portadores de distúrbios 

hepáticos apresentam alto risco de sangramento, principalmente relacionado com 

trauma e/ou procedimentos cirúrgicos (SMELTZER et al., 2011). 

A terapia anticoagulante é rotineiramente utilizada nas Unidades de Terapia 

Intensiva, uma vez que tem a finalidade de diminuir a coagulação do sangue, com o 

intuito de reduzir a morbimortalidade relacionada a eventos trombóticos, como 

trombose venosa profunda (TVP) e tromboembolismo pulmonar. Os eventos 

trombóticos ocorrem com alta incidência na UTI e os pacientes que não recebem 

profilaxia constituem um grupo de alto risco, com incidência que varia de 25% a 31%. 
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Entretanto, quando a profilaxia é adequada, a taxa de TVP diminui pela metade. Os 

fatores de risco para a ocorrência de tromboembolismo em pacientes críticos são: 

intervenção cirúrgica recente, trauma, sepse, imobilização, uso de sedação e 

manutenção de cateteres venosos centrais (CORREA et al., 2010; RIBEIRO; NETTO; 

LAGE, 2006). 

Porém, a prevenção para tromboembolismo não está isenta de riscos, muitas 

vezes relativos a eventos hemorrágicos que variam de acordo com a presença de fatores 

relacionados, como resposta individual, interação medicamentosa e erro no ajuste da 

dose (CORREA et al., 2010; RIBEIRO; NETTO; LAGE, 2006). Ademais, a terapia 

com anticoagulante aplicada ao paciente crítico ainda não está bem definida, havendo 

discrepâncias entre protocolos de prevenção e tratamento de eventos trombóticos. 

Diante do exposto, compreende-se a importância do desenvolvimento de estudos acerca 

da terapia anticoagulante nessa clientela, para definir de modo seguro e sistemático a 

dose segura com o intuito de reduzir os riscos (LEE et al., 2014). 

O diagnóstico Risco de desequilíbrio da temperatura corporal esteve presente em 

82,3% dos pacientes. Em consonância com o presente estudo, Truppel et al. (2009) 

revelou que 95% dos pacientes de UTI apresentavam o diagnóstico ora discutido, assim 

como Ramos et al. (2013), que mostrou a prevalência de 78,3% do diagnóstico na 

população em estudo. Ambos os estudos corroboram com os achados ora apresentados, 

em discordância com Silva et al. (2011), que mostrou uma frequência de apenas 38% do 

diagnóstico em grupos de pacientes internados em UTI. 

Nesse diagnóstico, o paciente está em risco de não conseguir manter a 

temperatura corporal dentro dos parâmetros da normalidade. A disfunção no controle da 

temperatura corporal no paciente grave está associada principalmente aos processos 

patológicos que interferem no centro regulatório da temperatura, o hipotálamo, que 

ocorrem em doenças que afetam o sistema nervoso central. Pode estar relacionada 

também ao aumento da taxa metabólica, como nos casos de tireotoxicose e 

feocromocitoma, assim como no uso de medicamentos, no caso de anfetaminas e terapia 

hormonal exógena (KNOBEL, 2010; PADILHA et al., 2011). 

No paciente crítico, o controle da temperatura corporal é um desafio para a 

equipe de saúde, principalmente devido à instabilidade de múltiplos órgãos, à terapia 

medicamentosa complexa, ao uso de drogas vasoativas, à alta incidência de sepse, 
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síndrome da resposta inflamatória sistêmica e aos distúrbios neurológicos que 

interferem na termorregulação do paciente, como na morte encefálica. Além disso, a 

indução da hipotermia é recomendada em situações terapêuticas, como, por exemplo, 

nos casos de pós-parada cardiorrespiratória, com o objetivo de diminuir o metabolismo 

cerebral e proteger esse tecido de danos permanentes (WESTPHAL et al., 2010). 

A UTI é responsável pelo cuidado ao paciente em morte encefálica e com 

potencial para doação de órgão. Com a ocorrência da morte encefálica o hipotálamo 

deixa de exercer sua função termorreguladora. Como consequência, instala-se a 

hipotermia progressiva, com tendência de queda da temperatura corporal do ser 

humano. A enfermagem tem papel primordial no cuidado ao potencial doador de 

órgãos, principalmente relacionado à manutenção da temperatura corporal adequada 

para a preservação dos órgãos (YOUN; GREER, 2014). 

Os fatores de risco extremos de idade, sedação e taxa metabólica alterada 

apresentaram associação estatística significativa com o diagnóstico Risco de 

desequilíbrio da temperatura corporal. O controle da temperatura corporal apresenta-se 

dificultada no idoso, visto que os mecanismos de regulação encontram-se alterados pelo 

próprio processo de envelhecimento. Dessa forma, a resposta de vasoconstricção 

esperada em casos de exposição a alterações da temperatura ambiental está abolida, 

sendo necessárias temperaturas extremas para ativá-la (HARDCASTLE et al., 2013; 

PADILHA et al., 2010; WARTTIG et al., 2014).  

O uso de sedação também pode interferir no processo desequilíbrio da 

temperatura corporal. O paciente em pós-operatório de cirurgias de grande porte 

apresenta dificuldade para reestabelecer a temperatura corporal adequada após os 

procedimentos, visto que a sedação e anestesia interferem na regulação da temperatura 

corporal e induzem a hipotermia (HARDCASTLE et al., 2013; PADILHA et al., 2010; 

WARTTIG et al., 2014). 

O diagnóstico Risco de lesão por posicionamento perioperatório esteve presente 

em 73,3% dos sujeitos da pesquisa, não sendo evidenciado em estudos realizados com 

pacientes de UTI (TRUPPEL et al., 2009; SILVA et al., 2011; CHIANCA; LIMA; 

SALGADO, 2012; RAMOS et al., 2013). Para um nível de significância de 5%, pode-se 

considerar associação estatística desse diagnóstico com edema, imobilização e fraqueza 

muscular. 
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O período perioperatório compreende as fases pré, trans e pós-operatórias, isto é, 

inicia-se quando é tomada a decisão quanto ao procedimento cirúrgico e finaliza quando 

se encerra o acompanhamento no retorno ao ambulatório. No contexto da UTI, o 

acompanhamento do período pós-operatório é o mais comum, uma vez que após 

procedimentos cirúrgicos de grande porte os pacientes são transferidos para a unidade 

de cuidados intensivos, onde são monitorizados ininterruptamente e é dada a assistência 

ventilatória necessária, dentre outros cuidados. Uma vez que a maioria dos pacientes do 

estudo foi submetida a algum procedimento cirúrgico (73,3%), esse diagnóstico torna-se 

relevante (SMELTZER et al., 2011). 

O posicionamento do paciente cirúrgico requer atenção especial de toda a 

equipe, pois os pacientes anestesiados ou sedados não são capazes de reposicionarem-se 

quando necessário para aliviar o desconforto, por essa razão os membros da equipe 

devem estar alertas para a necessidade de reposicionamento. Para tanto, o enfermeiro 

deve estar atento ao possível risco de lesão relacionada ao posicionamento, realizando 

avaliações com frequência suficiente para evitá-las. Isso inclui a avaliação circulatória, 

respiratória, tegumentária, musculoesquelética e de estruturas neurológicas para ajudar a 

assegurar que o paciente está corretamente posicionado e seguro de uma lesão. Esse 

aspecto deve ser cuidadosamente observado também após o procedimento cirúrgico, 

isto é, no período de internação na UTI, visto que o paciente pode permanecer em 

sedação ou sob o efeito de drogas anestésicas e ainda sob a restrição de posicionamento 

(SPRUCE; VAN WICKLIN, 2014). 

Quanto ao diagnóstico de Risco de lesão por posicionamento perioperatório, o 

estudo de Lopes e Galvão (2010), que abordou as complicações e cuidados de 

enfermagem relacionados à presença desse diagnóstico no paciente hospitalizado, 

destacou as seguintes complicações: dor musculoesquelética, deslocamento de 

articulações, danos em nervos periféricos, lesões de pele, comprometimento 

cardiovascular e pulmonar e até síndrome compartimental. O edema não foi abordado 

como componente de relevância para esse diagnóstico no referido estudo.  

Porém, Costa (2013) avaliou a presença de complicações relacionadas à restrição 

e imobilização do paciente no leito que revelou o aumento do edema, principalmente 

das extremidades, relacionado à imobilização e restrição de movimento. Esse fato pode 

ocorrer principalmente pela estase vascular, que promove o retesamento de líquidos nos 
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locais de pouca movimentação. Vale ressaltar que o edema é multifatorial, podendo 

estar associado a um ou mais fatores para o seu aparecimento. 

A fraqueza muscular tem sido descrita como complicação comum em UTI. O 

repouso no leito é apontado como principal fator de risco para desenvolvimento dessa 

disfunção. Essa condição provoca ao doente crítico uma série de complicações, como 

atrofias, contraturas, atelectasias e úlceras. Para o paciente crítico no período 

perioperatório, o aumento do tempo de imobilização pode estar relacionado ao aumento 

da fraqueza muscular, o que potencializa o aparecimento destas complicações (ALI et 

al., 2008). 

A imobilidade dificulta o posicionamento cirúrgico, propiciando a formação de 

trombos nos vasos e também pontos de pressão. O posicionamento cirúrgico do paciente 

pode causar complicações: dor musculoesquelética, deslocamento de articulações, danos 

em nervos periféricos, lesões de pele, comprometimento cardiovascular e pulmonar e 

até síndrome compartimental, a depender do tempo necessário de manutenção do 

posicionamento (LOPES; GALVÃO, 2010). 

Um estudo realizado com pacientes em pós-operatório revelou as principais 

complicações relacionadas com lesões por posicionamento perioperatório. Estas foram 

identificadas em 12,2% dos pacientes, mas cinco desses pacientes apresentaram mais de 

uma lesão (dor no ponto de pressão + neuropatia). Cerca de 9,9% queixaram-se de dor 

intensa em pontos de pressão, 4,7% apresentaram neuropatia periférica e 0,6% tiveram 

eritema não branqueável. Para esse estudo, foi identificada relação estatística 

significativa das lesões com a obesidade (MENEZES et al., 2013). 

O diagnóstico de enfermagem Integridade tissular prejudicada foi verificado em 

76,7% dos participantes. O diagnóstico esteve presente em 25% dos pacientes em um 

estudo semelhante (CHIANCA; LIMA; SALGADO, 2012). Este diagnóstico é definido 

por Herdman (2013, p.496) como “dano a membranas mucosas, córnea, pele ou tecidos 

subcutâneos”. As características definidoras tecido destruído e tecido lesado 

apresentaram associação estatística significativa para um nível de significância de 5%, 

assim como os fatores relacionados circulação alterada e déficit de conhecimento. 

Paganin et al. (2010) aponta o diagnóstico integridade tissular como predominante na 

amostra, com frequência de 22%. Outro estudo apontou ainda a frequência do 

diagnóstico ora tratado em 90,9% dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, sendo 
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importante reforçar este dado, pois o serviço no qual o estudo foi desenvolvido é 

referência para a realização deste procedimento (ROCHA; MAIA; SILVA, 2006). 

No ambiente de terapia intensiva, o paciente encontra-se na maioria das vezes 

com instabilidade hemodinâmica e sob efeito de drogas vasoativas devido a quadros de 

choque cardiogênico, caracterizado pela hipotensão severa refratária a reposição 

volêmica. Esse quadro de instabilidade provoca danos relacionados à perfusão dos 

tecidos, com ênfase naqueles que são considerados “secundários” para a manutenção da 

vida. Isto é, o pouco volume sanguíneo circulante nos quadros de choque é direcionado 

para a circulação dos órgãos nobres, como rins, coração, fígado e cérebro, sendo menos 

privilegiados a pele, tecido subcutâneo, córnea, dentre outros. Diante disso, o paciente 

apresenta circulação alterada, visualizada a partir da diminuição da perfusão periférica 

(KNOBEL, 2010). 

A equipe multiprofissional precisa deter o conhecimento quanto aos fatores que 

interferem no processo de circulação alterada, com vistas a reduzir possíveis danos 

relacionados ao quadro. Bertoncello, Cavalcante e Ilha (2013) elencam possíveis 

cuidados de enfermagem que podem reduzir tais complicações, descritas a seguir: 

observar possíveis alterações nas extremidades inferiores, manter o posicionamento do 

paciente de forma a potencializar o fluxo circulatório. 

O diagnóstico de enfermagem Risco de disfunção neurovascular periférica 

esteve presente em 72,1 % dos pacientes de UTI. Os fatores de risco que apresentaram 

significância estatística com o diagnóstico foram compressão mecânica e imobilização. 

Nos estudos que abordaram o tema, foi evidenciada uma prevalência variável desse 

diagnóstico na população, com frequências de 95% a 5% (CHIANCA; LIMA; 

SALGADO, 2012; TRUPPEL et al., 2009). 

O Risco de disfunção neurovascular periférica é definido por Herdman (2013, 

p. 493) como “risco de distúrbio na circulação, na sensibilidade ou no movimento de 

uma extremidade”. Os pacientes da UTI apresentam diversas limitações quanto ao 

movimento, compreendendo um fator importante para esse diagnóstico, ademais do 

procedimento cirúrgico, em que é prolongado tempo em que o paciente permanece 

imóvel, podendo levar a uma trombose venosa profunda. Além disso, a presença de 

edema, decorrente também da imobilização e trauma local, diminui a circulação tecidual 

(SILVA; VIANA; VOLPATO, 2008). 
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 O diagnóstico de enfermagem Risco de resposta adversa ao meio de contraste 

com iodo esteve presente em 69,8% dos pacientes deste estudo. Esse diagnóstico não foi 

evidenciado em estudos nacionais com populações semelhantes (CHIANCA; LIMA; 

SALGADO, 2012; TRUPPEL et al., 2009). Os fatores de risco ansiedade, doença 

subjacente, extremos de idade, propriedades físicas e químicas dos meios de contraste, 

uso concomitante de medicamentos e veias fragilizadas apresentaram associação 

estatística significativa com o diagnóstico. 

 O meio de contraste à base de iodo é comumente utilizado na realização de 

exames de imagem que exigem o uso desse componente para melhor visualização de 

órgãos e estruturas internas, por meio da opacificação de determinadas estruturas 

anatômicas. Porém, o uso de contraste à base de iodo não está isento de riscos, os quais 

podem ser leves ou graves, com risco de morte (PASTERNAK; WILLIAMSON, 2012). 

 As reações adversas relativas ao uso do contraste à base de iodo estão 

relacionadas principalmente a determinadas propriedades da substância, tais como: 

osmolaridade, ionicidade, estrutura molecular, viscosidade e concentração de iodo 

(JUCHEM, 2014).  

 As reações leves estão relacionadas aos seguintes sintomas: urticária, edema 

palpebral, desconforto na garganta, náuseas e vômitos, dor no local da aplicação, tontura 

e hipertensão leve. As reações moderadas são rouquidão, broncoespasmo leve, dor 

torácica e urticária difusa. As reações graves são eritema com dispneia ou hipotensão, 

edema de laringe com hipóxia, broncoespasmo severo, convulsões, edema agudo de 

pulmão e parada cardiorrespiratória. As reações locais são as mais comuns e consistem 

nas flebites e tromboflebites, e decorrem da ação direta e irritante do iodo no endotélio 

dos vasos (KOBAYASHI et al., 2013). Para tanto, é importante ressaltar a avaliação da 

equipe de enfermagem quanto à escolha do vaso a ser puncionado para a realização do 

exame, de preferência calibroso e com bom aspecto. 

 Os fatores de risco mais importantes para a reação alérgica ao meio de 

contraste com iodo são: resposta adversa prévia, história de asma e doenças alérgicas. 

Pacientes que ansiosos estão mais propensos a apresentar reações adversas ao uso de 

contraste (EGBERT et al., 2014). Ademais, pacientes portadores de doenças subjacentes 

podem apresentar exacerbação das reações anafiláticas relacionadas ao uso do contraste. 

Os estudos apontam que as doenças cardiovasculares, diabetes, distúrbios renais são os 
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agravos relacionados às maiores complicações decorrentes do uso de contraste (BUI et 

al., 2007) 

 O uso de medicamentos também pode estar relacionado ao aumento dos 

eventos adversos relativos ao uso do contraste à base de iodo. Os estudos apontam as 

seguintes classes de medicamentos: betabloqueadores, medicamentos nefrotóxicos e a 

metformina. Quanto aos betabloqueadores, esses podem precipitar a ocorrência de 

hipotensão e bradicardia, além de intensificar quadros de broncoespasmo. Os 

medicamentos nefrotóxicos agregam prejuízo renal ao uso do contraste, que já é 

nefrotóxico. A metformina é uma droga excretada exclusivamente pelos rins, se houver 

falha renal associada ao uso de contraste, a não excreção da metformina pode provocar 

acidose láctica, evento grave com risco de morte (REDDAN, 2007). 

 A idade também é considerada um fator de risco, visto que os pacientes com 

extremos de idade apresentam maior sensibilidade às complicações relacionadas às 

reações adversas, como hipotensão e dano renal e distúrbios hidroeletrolíticos. Os 

idosos apresentam, na maioria das vezes, perda de função renal progressiva com o 

avanço da idade (REDDAN, 2007). 

O diagnóstico Risco de choque esteve presente em 61,6% dos participantes da 

pesquisa, e todos os seus fatores de risco apresentaram associação estatística 

significativa. Um estudo desenvolvido por Oliveira et al. (2014) em uma unidade de 

terapia intensiva evidenciou a presença desse diagnóstico em 56% da população 

estudada, o que corrobora com os achados desta pesquisa. 

O choque é uma síndrome caracterizada pela inadequação da perfusão orgânica 

em atender a demanda de oxigênio tecidual. A privação de oxigênio leva à hipóxia 

celular e desarranjo do processo bioquímico a nível celular, cursando com respostas 

fisiológicas sistêmicas como hipoperfusão tecidual, hipermetabolismo e ativação da 

resposta inflamatória (SMELTZER et al., 2011). Os pacientes criticamente enfermos 

possuem um alto risco de hipoperfusão tecidual, a qual está diretamente relacionada 

com lesão orgânica e disfunção de múltiplos órgãos (REA-NETO et al., 2006).  

Nos casos de choque a hipotensão pode ocorrer em decorrência da hipovolemia 

absoluta, com consequente queda no débito cardíaco em alguns tipos de choque. Pode 

estar relacionada, ainda, a depressão miocárdica e/ou vasodilatação periférica gerada 
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por substâncias que promovem vasoplegia e diminuição do poder vasoconstritor das 

catecolaminas, como no caso do choque séptico (KNOBEL, 2010). 

A sepse e o choque séptico são algumas das principais causas de internação em 

Unidades de Terapia Intensiva, estando associadas a altas taxas mortalidade nessa 

população. Esse tipo de choque é um dos mais comuns em pacientes críticos, sendo 

causado por uma infecção sistêmica (ZHOU et al., 2014).  Quadros infecciosos geram a 

ativação da resposta imune sistêmica, com consequente liberação de mediadores 

bioquímicos que interferem na perfusão tecidual e podem ocasionar desequilíbrio na 

resposta inflamatória, considerado um elemento crítico na devastadora progressão 

fisiológica presente nos pacientes com sepse (SMELTZER et al., 2011). 

O diagnóstico Risco de aspiração esteve presente em mais de 50% dos 

pacientes do estudo. Um estudo desenvolvido por Ramos et al. (2013), em uma Unidade 

de Terapia Intensiva do Sudeste do Brasil, evidenciou prevalência desse diagnóstico em 

60,8% dos pacientes, o que corrobora com os resultados desta pesquisa. No entanto, no 

estudo de Chianca, Lima e Salgado (2012) com população semelhante, esse diagnóstico 

obteve uma frequência de apenas 16%. 

 Dos 17 fatores de risco, apenas oito fatores apresentaram significância 

estatística relacionada ao diagnóstico risco de aspiração, a saber: sonda gastrointestinal, 

motilidade gastrointestinal diminuída, deglutição prejudicada, nível de consciência 

reduzido, alimentação por sonda, presença de tubo intratraqueal, eventos secundários 

relacionados ao tratamento, esvaziamento gástrico retardado e resíduo gástrico 

aumentado. 

Sabe-se que pacientes críticos têm maior risco para a entrada de secreções 

gastrintestinais, orofaríngeas, sólidos ou fluídos nas vias traqueobrônquicas, devido a 

diversos fatores, tais como: gastroparesia, presença de tubo endotraqueal, nível de 

consciência reduzido, terapia farmacológica, dentre outros (LUK; CHAN, 2014).  

A alimentação por sonda foi elencada dentre os fatores de risco relevantes para o 

diagnóstico Risco de aspiração. Sabe-se que o suporte nutricional fornece aos pacientes 

críticos o aporte energético necessário para enfrentar as suas exigências metabólicas. A 

alimentação precoce está associada à diminuição da gravidade da doença e de 

complicações, bem como redução do tempo internação (WANG et al., 2012). 
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Nos pacientes críticos, a ingestão oral muitas vezes está prejudicada em 

decorrência de condições clínicas que contraindicam a sua utilização, sendo necessária a 

alimentação por outras vias, dentre as quais se destaca a alimentação por sonda 

gastrointestinal. Contudo, essa via de alimentação não está isenta de risco, podendo 

ocorrer aspiração de secreções em vias respiratórias, diarreia, êmese, hiponatremia e 

hiperglicemia (CARRILHO et al., 2007; WANG et al., 2012). 

Ainda a respeito do uso de sonda gastrintestinal, essa pode estimular o refluxo 

gastresofágico e a consequente aspiração de conteúdo gástrico para os pulmões, 

propiciando o surgimento de infecções respiratórias. A aspiração de secreções em vias 

aéreas está associada não só à presença de alimentação por sonda, mas também ao 

calibre desse dispositivo, à infusão de alimentação (contínua ou intermitente) e ao 

posicionamento do paciente no leito (CARRILHO et al., 2007).  

Os fatores de risco resíduo gástrico aumentado e esvaziamento gástrico 

retardado foram relevantes para a população em estudo. Kroger et al. (2010) evidencia a 

verificação do resíduo gástrico a cada 6 horas como um cuidado de enfermagem 

primordial para a identificação do retardo no esvaziamento gástrico e identificação de 

volumes gástricos aumentados. O autor aponta também que medidas de resíduo gástrico 

superiores a 200 ml no intervalo de seis horas configuram-se como elevadas, o que 

predispõe à ocorrência de distensão gástrica e consequentes episódios de êmese e 

aspiração de conteúdo gástrico em vias aéreas.  

Em contraponto, Gately, Lima e Gonzalians (2014) evidenciaram em seu estudo 

que as medidas de verificação de resíduo gástrico não interferem na ocorrência de 

aspiração. Bartlet e Fuehne (2014) afirmam que a aspiração de resíduo gástrico não é 

uma medida fidedigna para verificar o real volume gástrico, visto que vários fatores 

interferem na aspiração desse conteúdo, dentre esses, o calibre, o tamanho e a 

localização da sonda, bem como viscosidade do líquido. 

Os fatores de risco deglutição prejudicada e presença de tubo intratraqueal 

apresentaram-se no estudo como relevantes, o que corrobora com o estudo de Kunigk e 

Chehter (2007), ao afirmar que alterações dinâmicas na fase oral e faríngea da 

deglutição são comuns em pacientes críticos, principalmente aqueles submetidos à 

ventilação mecânica por tubo intratraqueal. 
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 Múltiplos são os fatores que predispõem ao risco de aspiração nesses pacientes, 

como a falta de coordenação entre respiração e deglutição, atrofia na musculatura da 

língua, faringe e laringe associada ao desuso decorrente da intubação endotraqueal, 

além do efeito de fármacos sedativos, opioides e bloqueadores neuromusculares 

(TOUFEN JUNIOR; CAMARGO; CARVALHO, 2007). 

Quanto ao fator de risco nível de consciência reduzida, os achados bibliográficos 

apontam que os pacientes com nível de consciência alterado apresentam maior 

predisposição para a aspiração de secreções em vias respiratórias, tendo em vista a 

diminuição de reflexos protetores de vias aéreas, como os reflexos da tosse e faríngeo. 

Esses autores ressaltam, ainda, a necessidade da avaliação rigorosa do enfermeiro 

quanto ao nível de consciência do paciente, para identificar precocemente mudanças no 

quadro neurológico, bem como no padrão de deglutição, evitando assim o risco de 

broncoaspiração (CARRILHO et al., 2007; PADILHA et al., 2010).  

O fator de risco eventos secundários relacionados ao tratamento também esteve 

consideravelmente presente na clientela participante deste estudo. Esse fator pode estar 

relacionado principalmente à terapia medicamentosa. Um estudo realizado por Catafesta 

e Francesconi (2012) evidenciou que a tolerância da terapia nutricional pode ser 

limitada devido a eventos gastrointestinais atribuídos a terapias medicamentosas 

administradas simultaneamente. Esse estudo mostrou ainda que os principais eventos 

gastrointestinais relacionados ao uso de fármacos foram: obstipação, diarreia, distensão 

abdominal, vômitos e aspiração pulmonar.  

Em terapia intensiva é muito comum a administração de analgésicos, sedativos e 

bloqueadores neuromusculares para propiciar conforto, alívio da dor e redução do 

estresse do paciente. Contudo essa terapia interfere diretamente no risco de aspiração, 

uma vez que pode induzir ao rebaixamento do nível de consciência, diminuição dos 

reflexos de proteção de vias aéreas e da motilidade intestinal e consequente aumento do 

resíduo gástrico, predispondo a episódios de êmese (CATAFESTA; FRANCESCONI, 

2012; PADILHA et al., 2010). 

Nesse sentido, estudos apontam a importância da elevação da cabeceira do leito 

do paciente entre 30-45° como cuidado recomendado para prevenção de 

broncoaspiração e consequente pneumonia associada à ventilação, porém essa 

intervenção não está contemplada no diagnóstico de risco de aspiração da NANDA 
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Internacional (SILVA et al., 2014). Assim, o reconhecimento dos principais fatores de 

risco que interferem no diagnóstico risco de aspiração em paciente em unidades críticas 

possibilita ao enfermeiro o desenvolvimento de intervenções capazes de prevenir este 

agravo e consequentemente as complicações decorrentes dele. 

Destarte, frente à identificação dos principais diagnósticos de enfermagem, o 

domínio segurança/proteção para o paciente crítico, bem como a identificação de 

elementos que podem influenciar na ocorrência dos referidos diagnósticos, cabe ao 

enfermeiro direcionar sua assistência, com vistas, especialmente, à redução de riscos aos 

quais essa clientela encontra-se exposta, reduzindo complicações e alcançando 

resultados positivos em saúde.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O estudo foi realizado com 86 pacientes internados em uma unidade de terapia 

intensiva de um hospital universitário. Identificaram-se 29 diagnósticos de enfermagem 

do domínio segurança/proteção nos pacientes em estudo. Os pacientes de UTI 

apresentaram uma média de 18,95 diagnósticos de enfermagem, com desvio-padrão de 

2,68. Esta média elevada justifica-se pela alta prevalência dos indicadores clínicos deste 

domínio dos pacientes estudados. As características definidoras apresentaram média de 

25,31, os fatores relacionados identificados representaram uma média de 43,13 por 

paciente e os fatores de risco, por sua vez, totalizaram uma média de 85 por paciente do 

estudo.  

 A partir dos objetivos propostos neste estudo, constatou-se que os diagnósticos 

de enfermagem do domínio segurança/proteção apresentam elevada frequência entre os 

pacientes internados, o que corroborou com os estudos semelhantes realizados na 

mesma clientela. Os diagnósticos de enfermagem do referido domínio com maior 

prevalência nos pacientes críticos foram: Risco de contaminação, Risco de lesão, Risco 

de quedas, Risco de resposta alérgica e Risco de trauma, todos presentes em 100% da 

amostra. 

Os diagnósticos de enfermagem Risco de infecção, Risco de olho seco, Risco 

de envenenamento, Risco de trauma vascular, Integridade da pele prejudicada e 

Dentição prejudicada estiveram presentes em mais de 90% dos pacientes críticos 

internados na UTI. Sobressaem-se aqueles que apresentaram associação estatística 

significante com seus elementos, a saber: Risco de trauma vascular com os fatores 

duração do tempo de inserção e largura do cateter; Integridade da pele prejudicada com 

as características invasão de estruturas do corpo e rompimento da superfície da pele; 

Dentição prejudicada com ausência de dentes, dentes desgastados, dentes estragados, 

falta de alguns dentes, perda de dentes, além do fator relacionado conhecimento 

deficiente a respeito da saúde dental. 

Os diagnósticos de enfermagem Risco de sangramento, Risco de desequilíbrio 

da temperatura corporal, Risco de lesão por posicionamento perioperatório, Integridade 

tissular prejudicada, Risco de disfunção neurovascular periférica, Risco de resposta 
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alérgica ao meio de contraste com iodo, Risco de choque e Risco de aspiração 

apresentaram frequências acima de 50% para a clientela investigada.  

Os indicadores clínicos que apresentaram associação estatística significativa 

com os referidos diagnósticos foram: Risco de sangramento com conhecimento 

deficiente, efeitos secundários relacionados ao tratamento, função hepática prejudicada 

e trauma; Risco de desequilíbrio da temperatura corporal com os fatores de risco 

extremos de idade, sedação, taxa metabólica alterada. O Risco de lesão por 

posicionamento perioperatório associou-se com edema, imobilização e fraqueza. O 

diagnóstico Integridade tissular prejudicada esteve presente no estudo a partir dos 

indicadores clínicos que apresentaram associação estatística significativa, a saber: as 

características definidoras tecido destruído, tecido lesado e os fatores relacionados 

déficit de conhecimento e circulação alterada. 

O diagnóstico de enfermagem Risco de disfunção neurovascular periférica 

esteve associado aos seguintes indicadores clínicos: compressão mecânica e 

imobilização. O diagnóstico Risco de resposta adversa ao meio de contraste com iodo 

esteve associado de forma significativa com os seguintes indicadores: ansiedade, doença 

subjacente, extremos de idade, propriedades físico-químicas dos meios de contraste, uso 

concomitante de medicamentos e veias fragilizadas. 

O diagnóstico Risco de choque apresentou associação estatística significativa 

com todos os seus indicadores clínicos, a saber: hipotensão, hipovolemia, hipóxia, 

hipoxemia, infecção, sepse, síndrome da resposta inflamatória sistêmica. O diagnóstico 

Risco de aspiração apresentou associação estatística significativa com os seguintes 

indicadores: alimentação por sonda, deglutição prejudicada, eventos secundários 

relacionados ao tratamento, esvaziamento gástrico retardado, nível de consciência 

reduzida, presença de tubointratraqueal, resíduo gástrico aumentado e sonda 

gastrintestinal. 

Portanto, o estudo identificou que os diagnósticos do domínio 11 da Nanda 

Internacional (segurança/proteção) apresentam alta prevalência entre os pacientes 

críticos internados em unidade de terapia intensiva. Assim, em virtude de sua alta 

prevalência nessa clientela e após o conhecimento sobre os indicadores clínicos que 

obtiveram mais associação com relação ao diagnóstico, é possível instrumentalizar o 

enfermeiro da prática assistencial quanto aos aspectos relevantes do cuidado ao paciente 
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crítico, centrando no conhecimento científico, por meio da aplicação do processo de 

enfermagem.  

Outrossim, destaca-se que o estudo do domínio segurança/proteção nos 

pacientes críticos aponta a necessidade de a equipe de enfermagem dar maior destaque 

na atenção à qualidade da assistência prestada, com ênfase da redução de erros e 

iatrogenias relacionadas ao processo de cuidar. 

Diante disso, este estudo contribuiu com o processo de inferência do 

diagnóstico de enfermagem. Ficaram evidenciados os indicadores clínicos mais 

relevantes e que mantiveram estreita associação com o diagnóstico. Dessa forma, o 

estudo contribuiu para o conhecimento dos enfermeiros ao facilitar o processo de 

inferência diagnóstica e posterior elaboração de metas e ações. Vislumbra-se ainda que 

o estudo deverá colaborar com o paciente, uma vez que as ações implementadas a partir 

de diagnósticos mais bem definidos tornam a assistência a esse paciente mais 

individualizada e próxima das necessidades desse indivíduo. 

 Como dificuldades encontradas no presente estudo, cita-se a carência de 

estudos que enfoquem alguns diagnósticos de enfermagem relacionados ao paciente 

crítico, de forma que dificultou o processo de discussão de alguns aspectos com 

literaturas aplicadas ao mesmo público. 

 Como limitações do estudo, ressalta-se a mensuração de diversos indicadores 

clínicos, uma vez que alguns não se aplicavam ao paciente crítico, outros não eram 

passíveis de mensuração devido ao estado de saúde do paciente, que impossibilitava a 

identificação de tal parâmetro, além dos indicadores que estiveram relacionados ao 

conhecimento de outros profissionais. Desse modo, sugere-se a realização de estudos 

com os outros domínios da Nanda Internacional no contexto do paciente crítico, de 

modo a incrementar o conhecimento e habilidades dos enfermeiros quanto à assistência 

prestada a essa clientela. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - paciente 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Estudo do domínio 

segurança e proteção da NANDA Internacional em paciente crítico”, que tem como 

pesquisador responsável Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, juntamente enfermeiras 

Miclécia de Melo Bispo e Anna Livia de Medeiros Dantas.  

Esta pesquisa pretende analisar os diagnósticos de enfermagem presentes em 

pacientes internados na unidade de terapia intensiva, tendo como base o domínio 

segurança/proteção da NANDA Internacional. A NANDA internacional é uma 

associação que estuda e padroniza os diagnósticos realizados pelos enfermeiros, 

orientando assim o trabalho deste profissional. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é melhorar o conhecimento e o 

cuidado sobre os problemas de enfermagem relacionados à segurança e à proteção do 

paciente internado na unidade de terapia intensiva (UTI). Além disso, destaca-se que 

esses problemas são comuns na UTI. 

Caso você decida participar desta pesquisa, você deverá responder algumas 

perguntas e passará por um exame físico. A nossa conversa durará mais ou menos uma 

hora. As perguntas serão sobre sua vida, seu estado de saúde e seu tratamento. Iremos 

examinar seus olhos, ouvidos, boca, coração, pulmão, abdome, braços e pernas. 

Mediremos sua pressão arterial, temperatura, respiração e pulso. Os valores avaliados 

serão informados a você e registrados em uma ficha própria. 

Durante a realização destes procedimentos a previsão de riscos é mínima, ou 

seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 

psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto do tipo constrangimento em relação a alguma 

pergunta ou ao exame físico que será minimizado pelo cuidado que teremos ao realizar 

a pesquisa. Você terá como benefício direto e imediato a identificação dos problemas 

relacionados à sua saúde, que serão informados à equipe de enfermagem para que esta 

realize as ações necessárias. O benefício posterior e indireto da realização da pesquisa 

será o conhecimento dos enfermeiros sobre os principais problemas de enfermagem 

nesta clientela, permitindo a prevenção de novos casos e a melhoria da qualidade da 

assistência prestada. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada imediatamente pela 

pesquisadora e pela equipe da unidade. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para: 

Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira. Departamento de Enfermagem, Campus 
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Universitário, BR 101, s/n, Lagoa Nova. CEP: 59072-970, Natal-RN. Telefone: (84) 

32153857. E-mail: analira@ufrnet.br 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum 

dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 

será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-

3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira. 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo 

em participar da pesquisa:“Estudo do domínio segurança e proteção da NANDA 

Internacional em paciente crítico”, e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

Natal, ___ de _____________ de 201__ 

 

____________________________________ 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

  

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo: “Estudo do domínio segurança e 

proteção em pacientes de unidade de terapia intensiva”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Impressão 
datiloscópica 
doparticipante 
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Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ___ de _____________ de 201___ 

 

______________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – representante 

legal 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

REPRESENTENTE LEGAL 

Esclarecimentos 

 

Estamos solicitando a você a autorização para que o paciente pelo qual você é 

representante legal participe da pesquisa:“Estudo do domínio segurança e proteção da 

NANDA Internacional em paciente crítico”, que tem como pesquisador responsável 

Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, a ser realizada pelas enfermeiras Miclécia de 

Melo Bispo e Anna Livia de Medeiros Dantas. 

Esta pesquisa pretende analisar os diagnósticos de enfermagem presentes em 

pacientes internados na unidade de terapia intensiva, tendo como base o domínio 

segurança/proteção da NANDA Internacional. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é melhorar o conhecimento e o 

cuidado sobre os problemas de enfermagem relacionados à segurança e à proteção do 

paciente internado na unidade de terapia intensiva (UTI). Além disso, destaca-se que 

esses problemas são comuns na UTI. 

Caso você decida autorizar, você deverá responder algumas perguntas sobre a 

vida, o estado de saúde e o tratamento do paciente. A nossa conversa durará mais ou 

menos uma hora. No paciente, será realizado o exame dos olhos, ouvidos, boca, 

coração, pulmão, abdome, braços e pernas. Serão medidos também pressão arterial, 

temperatura, respiração e pulso. Os valores avaliados serão informados a você e 

registrados em uma ficha própria. 

Durante a realização destes procedimentos a previsão de riscos é mínima, ou 

seja, o risco que ele (a) corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 

psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto do tipo constrangimento em relação a alguma 

pergunta ou ao exame físico que será minimizado pelo cuidado que teremos ao realizar 

a pesquisa. Ele (a) terá como benefício direto e imediato a identificação dos problemas 

relacionados à saúde, que serão informados à equipe de enfermagem para que esta 

realize as ações necessárias. O benefício posterior e indireto da realização da pesquisa 

será o conhecimento dos enfermeiros sobre os principais problemas de enfermagem 

nesta clientela, permitindo a prevenção de novos casos e a melhoria da qualidade da 

assistência prestada. 

Em caso de algum problema que ele (a) possa ter, relacionado com a pesquisa, 

ele (a) terá direito a assistência gratuita que será prestada imediatamente pela 

pesquisadora e pela equipe da unidade. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para: 

Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira. Departamento de Enfermagem, Campus 
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Universitário, BR 101, s/n, Lagoa Nova. CEP: 59072-970, Natal-RN. Telefone: (84) 

32153857. E-mail: analira@ufrnet.br 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você e para ele (a). Os dados fornecidos por você e pelo 

exame físico realizado nele (a) serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 

possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dele (a) nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se ele (a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele (a) 

será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone 3342-5053. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira. 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, ____________________________________________, representante legal 

do paciente ____________________________________________, autorizo sua 

participação na pesquisa: “Estudo do domínio segurança e proteção da NANDA 

Internacional em paciente crítico”. 

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os 

objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os 

riscos, desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por 

ter compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu 

representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) e por mim 

em congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não 

possam identificá-lo(a). 

 

Natal, ___ de _____________ de 201__. 

 

 

____________________________________ 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo: “Estudo do domínio segurança e 

proteção da NANDA Internacional em paciente crítico”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 Natal, ___ de _____________ de 201___. 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimentos Livre e Esclarecido (TCLE) – 

diagnosticador 

 

Eu, Anna Livia de Medeiros Dantas, sou enfermeira, aluna do curso de mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, estou desenvolvendo uma pesquisa juntamente com minha orientadora, 

professora Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, denominada: “Estudo do domínio 

segurança/proteção em pacientes internados em unidade de terapia intensiva”. O 

objetivo geral desta pesquisa é analisar os diagnósticos de enfermagem do domínio 

segurança/proteção da Nanda Internacional presentes em pacientes internados na 

unidade de terapia intensiva.Para isso identificarei os diagnósticos de enfermagem do 

domínio segurança/proteção da Nanda Internacional presentes nessa 

clientela;Determinarei as características definidoras, fatores relacionados e de risco dos 

diagnósticos de enfermagem desse domínio, assim como verificarei a existência da 

associação entre os diagnósticos de enfermagem, as características definidoras e os 

fatores relacionados e risco identificados desse domínio nos pacientes de unidade de 

terapia intensiva. Os diagnósticos de enfermagem do domínio 

segurança/proteçãotêmalta frequência em pacientes críticos internados em unidades de 

terapia intensiva e traduz aspectos inquestionáveis no cuidado dessa clientela. Além 

disso, a identificação correta dos diagnósticos de enfermagem pode ser um instrumento 

facilitador da comunicação entre os profissionais de enfermagem e os pacientes, 

contribuindo, assim, para a sistematização da assistência.  

Caso aceite participar da pesquisa, o (a) senhor(a) receberá via correio eletrônico 86 

planilhas contendo a lista de todas as características definidoras, fatores relacionados e 

fatores de risco dos diagnósticos de enfermagem do domínio segurança/proteção. Diante 

desses dados, pediremos que faça o julgamento da presença ou ausência do diagnóstico 

em questão, a partir da avaliação da presença ou ausência da característica. A ocorrência 

das características em cada paciente foi estabelecida por mim, a partir de um protocolo 

previamente elaborado, e com base nas informações coletadas por meio de entrevista e 

exame físico. O material respondido deverá ser devolvido em até 30 dias, contando a 

partir da data de assinatura do Termo de Consentimento, e poderá ser entregue via 

correio eletrônico.  Sua participação é voluntária, o que significa que o (a) senhor (a) 

poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe 



139 

 

 

 

traga nenhum prejuízo ou penalidade. A pesquisa não oferece risco à sua integridade 

física, entretanto, devido ao instrumento ser extenso e o seu preenchimento exigir um 

raciocínio complexo, a pesquisa lhe oferece risco de cansaço mental. Com o objetivo de 

minimizar esse risco, será dado o prazo de um mês para que o (a) senhor (a) responda o 

instrumento. A pesquisa oferece benefícios, por realizar a análise dos diagnósticos de 

enfermagem do domínio segurança/proteção, o qual tem sua utilização na prática 

clínica, de pesquisa e de ensino dificultada devido à subjetividade de suas características 

e dificuldade na realização da inferência diagnóstica. Todas as informações obtidas 

serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados serão 

armazenados em computadores e arquivos, por um período de cinco anos após a 

divulgação dos resultados, no Departamento de Enfermagem da UFRN, pela 

pesquisadora responsável. Se o (a) senhor (a) tiver algum gasto que seja devido à sua 

participação na pesquisa, será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se o (a) 

senhor (a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à 

indenização. Estou à disposição para sanar qualquer dúvida que porventura ocorra. Uma 

cópia deste Termo ficará com o(a) senhor (a) e toda dúvida que tiver, a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para a professora Dra. Ana Luisa Brandão de 

Carvalho Lira, por meio do telefone (84) 3215-3889, no Departamento de Enfermagem 

(DENF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizado no 

Campus Universitário, nº 3000. Bairro: Lagoa Nova, Natal/RN.  Dúvidas a respeito da 

ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Endereço: Campus Universitário, s/n, 

BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970. 

 

___________________________________________________________________ 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO (DIAGNOSTICADOR) Após ter sido 

esclarecido (a) sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados 

nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Estudo do domínio segurança/proteção em pacientes internados em unidade de terapia 
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intensiva”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Natal, _______ de ____________de ______ Assinatura do 

enfermeiro:___________________________________________________                        

Assinatura do pesquisador:_________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Instrumento de coleta de dados: entrevista e exame físico 

 

1. DADOS GERAIS 

 

1.1 Iniciais do nome:_______________1.2 Registro: _____________1.3 Leito: ___________. 1.4 

Idade:__________. 1.5 Sexo:1. (  ) Masculino  2. (  )Feminino. 1.6  Cor:______________.  

1.7 Praticante de alguma religião: (  ) Não  2. (  ) Sim .1.8 Estado civil: 1. (  ) Com companheiro 2. ( ) Sem 

companheiro 1.9 Número de filhos:__________________ .  1.10 Anos de estudo:_______; 1.11 

Ocupação/profissão:_____________. 1.12 Renda familiar:___________. 

1.13 Procedência:__________________.   

 

2. DADOS CLÍNICOS: 

 

2.1 Diagnóstico médico:_____________________________________________________. 

2.2 Comorbidades:_________________________________________________________. 

2.3 Cirurgias:1. (  ) Não     2. (  ) Sim 

a) Qual/is:_____________b) Quanto tempo da última cirurgia: ____________________. 

2.4 Alergias 1. (  ) Não     2. (  ) Sim 

2.5 Tipo de alergia 1. (  ) Medicamentosa 2. (  ) Alimentar  3. (  ) Contraste com iodo 

2.6. Queixa-se de calor por todo o corpo: 1. (  ) Não     2. (  ) Sim    3. Não se aplica (  ) 

2.6 Tagagista 1. (  ) Não     2. (  ) Sim         2.7 Etilista  1. (  ) Não     2. (  ) Sim 

2.7 Fumante passivo: 1. (  ) Não     2. (  ) Sim 

2.8 Esquema de vacinação atualizado? 1.(  ) Não     2. (  ) Sim  3. Não sabe (  ) 

2.9 Radioterapia1.(  ) Não     2. (  ) Sim 

2.10 Houve alguma queda nos últimos 6 meses? 1. (  ) Não   2. (  ) Sim  3. Não sabe (  ) 

N° de ocorrências_________/6 meses.        

2.11 Restrição de decúbito: 1.  (  ) Não     2. (  ) Sim  Motivo: _________________. 

2.12 Tonturas/vertigem ao mudar de posição atualmente: 1.  (  ) Não     2. (  ) Sim  3. Não se aplica (  ) 

2.13 Dor: 1. (  ) Não 2. (  ) Sim  3. (  )  Não se aplica 

2.14 Presença de traumas:  1. (    ) Não      2. (    ) Sim  

Qual/is:_______________a) Há quanto tempo: ___________________. 
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2.15 O paciente apresenta fixação cirúrgica dos maxilares? 1.  (    ) Não      2. (    ) Sim 

2.16 Uso crônico de1. Café (    )   2. Chá  (    )   3. (    ) Vinho tinto  4. (    ) Agentes de limpeza abrasivos 

2.17 Vômito crônico: 1.  (  ) Não     2. (  ) Sim  3. Não se aplica (  ) 

2.16 Segurança do ambiente 

a) As grades dos leitos são mantidas elevadas? 1. (  ) Não     2. (  ) Sim 

b) Obedece à distância mínima de 2 metros entre os leitos? 1. (  ) Não     2. (  ) Sim 

c)Registro de temperatura do ambiente no momento da realização do exame físico_____. 

d) A cabeceira da cama está inferior a 35º? 1.  (    ) Não      2. (    ) Sim 

e) Quais os riscos que o ambiente hospitalar pode trazer a sua saúde?____________________________ 

f) O paciente apresenta restrição a elevação da cabeceira? 1.  (    ) Não      2. (    ) Sim   

Se sim, qual/is ___________________________________. 

g) Evento adverso relacionado ao uso de produtos quimicos: 1.  (    ) Não      2. (    ) Sim   

h) Evento adverso relacionado a contato com agente biológicos: 1.  (    ) Não      2. (    ) Sim   

i) Uso de pesticidas: 1.  (    ) Não      2. (    ) Sim  3.(  )  Não se aplica 

j) Exposição a poluição: 1.  (    ) Não      2. (    ) Sim  3.(  )  Não se aplica 

k) Evento adverso relacionado ao contato com resíduos: 1.  (    ) Não      2. (    ) Sim  3.(  )  Não se aplica 

l) Evento adverso relacionado a exposição a radiação: 1.  (    ) Não      2. (    ) Sim  3.(  )  Não se aplica 

 

3 EXAME FÍSICO GERAL 

 

3.1 ESTADO MENTAL: 

 

a) Déficit cognitivo: 1. (  ) Comprometimento cognitivo 2. (  ) Sem comprometimento cognitivo  

b) Nível de consciência: 1.(  ) Consciente; 2. (  ) Inconsciente; 3. (  ) Torporoso;  

4. (  ) Agitado/inquieto; 5. (  ) Orientado; 6. (  ) Desorientado (tempo, espaço e em relação a si mesmo). 

c) Coma: 1. (  ) Sedado         Escala Ramsay: _______. 

               2. (  ) Coma vigil   Escala de Glasgow: _______.  

d) Déficit motor: 1. (  ) Não     2. (  ) Sim    3.(  )  Não se aplica 

e) Déficit sensorial: 1. (  ) Não     2. (  ) Sim   3. (  )  Não se aplica 

f)Restrição mecânica:   1. (  ) Não     2. (   ) Sim.   Localização:________________________. 

g) Vocalização dificultada 1. (  ) Não     2. (  ) Sim    3.(  )  Não se aplica 

h) Fraqueza muscular: 1. (  ) Não     2. (  ) Sim    3.(  )  Não se aplica 
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i) Fadiga: 1. (  ) Não     2. (  ) Sim    3.(  )  Não se aplica 

j) Falta de atenção: 1. (  ) Não     2. (  ) Sim    3.(  )  Não se aplica 

k) Sono preservado: 1. (  ) Não  2. (  ) Sim 3. Não se aplica (  ) 

l) Prova dedo-nariz normal: 1. (  ) Não     2. (  ) Sim    3. Não se aplica (  ); 

m) Crises convulsivas: 1. (  ) Não     2. (  ) Sim 

  

 

3.2 PELE E MUCOSAS 

 

a) Higiene Corporal:1.(  ) Adequada;  2.(  ) Deficitária. 

b)Edema (Sinal de Cacifo):  1. (  ) Não     2. (  ) Sim 

Qual o grau? (  ) Grau 1+; (  ) Grau 2+; (  ) Grau 3+; (  ) Grau 4+;  

c) Pele lisa e brilhante: 1. (  ) Não     2. (  ) Sim 

d) Coloração:   1. (  ) Normocorado; 2.  (  ) Palidez;  3.(  )Icterícia;   4. (  ) Rubor 

e)Turgor: 1. (  ) Normal; 2. (  ) Diminuído 

f) Sensibilidade:  1. (  ) Pele quente ao toque; 2. (  ) Pele fria; 3. (  ) Tremores 

g)Piloereção: 1. (  ) Não     2. (  ) Sim 

3.2.1 Avaliação de lesões: 

a) Lesão: 1. (  ) Ausente; 2- (  ) Presente    Local: ________________________. 

b) Tipo: 1. (  ) Assadura; 2- (  ) Fissura; 3- (  ) Hiperemia; 4- (  ) Úlcera; 5. (  ) Ferida operatória; 6. (  ) 

Hematoma/equimose; 7. (  ) Flebite; 8. (  ) Deiscência. 

c) Exsudato: 1. (  ) Ausente; 2. (  ) Seroso; 3. (  ) Sero-hemático; 4. (  ) Purulento  

5.  (  ) Hemático; 6. (  ) Piosanguinolento. 

3.2.2 Escala de Braden: 

a)Perceção sensorial: 1. (  ) Totalmente limitado; 2. (  ) Muito limitado; 3. (  ) Levemente limitado; 4. (  ) 

nenhuma limitação.  

b) Umidade: 1. ( ) Completamente molhado; 2. ( ) Muito molhado; 3. ( ) Ocasionalmente molhado; 4. (  ) 

Raramente molhado. 

c) Atividade: 1. (  ) Acamado; 2. (  ) Confinado à cadeira; 3. (  ) Anda ocasionalmente;  

4. (  ) Anda frequentemente.  

d) Mobilidade: 1. (  ) Totalmente imóvel; 2. (  ) Bastante limitado; 3. (  ) Levemente limitado;  

4. (  ) Não apresenta limitações. 

e) Nutrição: 1. (  ) Muito pobre; 2. (  ) Provavelmente inadequado; 3. (  ) Adequado; 4. (  ) excelente. 
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f) Fricção e cisalhamento: 1. (  ) Problema; 2. (  ) Problema em potencial; 3. (  ) Nenhum problema. 

Total: ______________ 

1 (   ) risco muito alto (>=9)   2. (   ) risco alto (10-12)  3. (   ) risco moderado  (13-14)  4. (   ) baixo 

risco (15-18)   5. (   ) sem risco (19-23) 

 

 

    3.3 SINAIS VITAIS: 

 

a) Pressão artérialinicio da entrevista (PA) (mmHg):__________; b) Pressão artérial final da entrevista 

(PA) (mmHg):__________;  c) Frequência respiratória (FR) -  início da entrevista _______ (mrpm) d)  

Frequência respiratória (FR) – final da entrevista_______  e) Frequência cardíaca inicio entrevista 

(FC)________(bpm); f)  Frequência cardíaca final entrevista (FC)________(bpm); g) T:____(oC) 

 

         3.4 DADOS ANTROPOMÉTRICOS: 

 

a) IMC________ Kg/m2 

 

4. EXAME DOS SEGMENTOS: 

 

4.1 AVALIAÇÃO CABEÇA/PESCOÇO: 

 

a)Olhos: 1. Pupilas fotorreagentes 1. (  ) Não     2. (  ) Sim ; 2. (  ) Lesão de córnea; 3. (  ) Perda sensorial 

reflexa motora; 4. (  ) dano a superfície ocular; 5. Olhos arregalados (  );  6. Déficit visual 1. (  ) Não     2. (  

) Sim ; 

b)Orofaginge: 1. higiene oral adequada1.( ) Não  2. ( ) Sim; 2. Halitose1.( ) Não  2. ( ) Sim; 3.Lábios e 

mucosa oral integra1.( ) Não  2. ( ) Sim; 4. Arcada dentária completa 1.( ) Não  2. ( ) Sim; 5. Uso de 

prótese e aparelhos ortodônticos1.( ) Não  2. ( ) Sim; 6. Língua saburrosa1.( ) Não  2. ( ) Sim.7. Dor oral 1. 

(  ) Não  2. (  ) Sim 3. Não se aplica (  ); 8. Estomatite1. (  ) Não  2. (  ) Sim; 9. Língua geográfica1. (  ) 

Não  2. (  ) Sim; 10. Presença de exsudato1. (  ) Não  2. (  ) Sim; 11. (  ) Paladar diminuído 1. (  ) Não  2. (  

) Sim 3. Não se aplica (  ); 12. (  ) Sangramento; 13. Vesículas 1. (  ) Não  2. (  ) Sim;  14.  Xerostomia 1. (  

) Não  2. (  ) Sim   15. Sabe  realizar higiene oral 1. (  ) Não  2. (  ) Sim 3. Não se aplica (  );  16. 

Amigdalas aumentadas: 1. (  ) Não  2. (  ) Sim 3. Não se aplica (  );  17. Presença de bolsas gengivais mais 
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profundas que 4 mm: 1. (  ) Não  2. (  ) Sim 3. Não se aplica (  ); 

 18. Sensibilidade: 1.  (  ) frio   2. (  ) Calor   3. Não se aplica (  );  19. Descamação: 1. (  ) Não  2. (  ) Sim 

3. Não se aplica (  ). 20. Macroplasia 1. (  ) Não  2. (  ) Sim 3. Não se aplica (  );  21. Nódulos 1. (  ) Não  

2. (  ) Sim 3. Não se aplica (  ); 22. Queilite 1. (  ) Não  2. (  ) Sim 3. Não se aplica (  ); 23. Gosto ruim na 

boca 1. (  ) Não  2. (  ) Sim 3. Não se aplica (  ). 

c) Ouvidos: 1. (  ) Acuidade auditiva normal; 2. (  ) Acuidade auditiva diminuída;  3. Não se aplica (  ); 

 

 

4.2 SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 

a) O paciente refere falta de ar? 1. (  ) Não    2. (  ) Sim    3. Não se aplica (  ); 

b) Muda de posição para respirar melhor? 1. (  ) Não  2. (  ) Sim. Qual?______________. 

c) Tosse: 1. (  ) Não 2. (  ) Sim. Caso não, ir para a 4.2.1 

d) Reflexo de tosse presente?1. (  ) Não  2. (  ) Sim. 

d) Tosse Ineficaz: 1. (  ) Não 2.  Sim(  )3. Não se aplica (  ). 

e) Padrão da tosse: 1. (  ) Regular 2. (  ) Ocasional. 

f) Tipo: 1. (  ) Seca; 2. (  ) Úmida; 3. (  ) Curta; 4. (  ) Prolongada. 

4.2.1 Inspeção dinâmica  

a) Padrão respiratório: 1. (  ) Eupnéia; 2. (  ) Bradipnéia; 3. (  ) Taquipnéia;  4. (  ) Hiperpnéia; 5. (  ) 

Cheyne-Stokes; 6.(  ) Kussmaul; 7. (  ) Biot   8. (   ) Dispnéia 

b) Uso da musculatura acessória: 1. (  ) Ausente; 2. (  ) Trapézio; 3. (  ) Esternocleidomastóideo; 4. (  ) 

Tiragem intercostal. 

4.2.2 Ausculta 

a) Tórax: 1. Murmúrios vesiculares/broncovesiculares  1. (  ) Ausente   2. (  ) Presente 

Localização:__________________________________________________________ 

Ruídos adventícios  1. (  ) Estertores;  2. (  ) Roncos; 4. (  ) Sibilo; 5. (  ) Atrito pleural;  

Caso esteja alterado, descrever a localização:________________________________________. 

4.2.3 Oxigenoterapia 

a) Interface: 1. (  ) O2 ambiente; 2. (  ) MV ; 3. (  ) VNI ; 4. (  ) TOT; 5. (  ) TQT  6. CN. 

b) Parâmetros ventilação: 1. VM modo ________;  3.  PEEP _____. 

c) FIO2: ______________ 

d) Dreno torácico: 1. (  ) ausente; 2. (  ) presente   Local:_____________________.Descrever: Aspecto do 
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débito:_______________.  Débito das últimas 24h: _______________.   

e) Secreção traqueobrônquica: 1. (  ) ausente; 2. (  ) presente      

Descrever aspecto e quantidade: ______________________________________________________. 

 

 

4.3 SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 

a) Pressão venosa central aumentada: 1. (  ) Não ; 2. (  ) Sim; 3. (  ) Não se aplica. 

Parâmetros danormalidade: 8-12 mmHg   

4.3.1 Ausculta 

a) Ritmo: 1. (  ) Regular; 2. (  ) Irregular. 

b) Presença das bulhas: 1. (  ) B1/ B2; 2. (  ) B3 e/ou B4 

c) Presença de sopro: 1. (  ) Não    2. (   ) Sim 

d) Pulsos: 1. (  ) Presente; 2. (  ) Ausente; 

e) Amplitude: 1. (  ) Cheio;  2. (  ) Filiforme. 

e) Perfusão periférica: 1. (  ) Normal; 2. (  ) Alterada; 3. (  ) Cianose. 

f) Preenchimento capilar: 1. (  )Normal; 2. (  ) Lentificado. 

 

4.4SISTEMA GASTRINTESTINAL 

 

4.4.1 Inspeção  

a) Abdome: 1. (  ) Plano; 2. (  ) Globoso; 3. (  ) Escavado; 4. (  ) Ascítico. 

4.4.2 Ausculta:  

1. (  )  RHA ausente;2. (  )  Ruídos Hidroaéreos (RHA) presentes.   

a) Intensidade: 1. (  ) Hipoativo; 2. (  ) Hiperativo 

4.4.3 Palpação: 

1. (  ) Indolor; 2. (  ) Doloroso à palpação; 3. (  ) Resistente à palpação;  

4. (  ) Flácido à palpação. 

4.4.4 Terapia nutricional 

a)Tipo da dieta: 1. (  ) Via oral; 2. (  ) Dieta enteral; 3. (  ) Dieta zero 

b) Via de administração: 1. (  ) Sonda nasogástrica; 2. (  ) Sonda nasoenteral;  

3. (  ) Gastrostomia; 4. (  ) Jejunostomia. 
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c) Drenagem gástrica:  1. (  ) Não; 2. (  ) Sim.Quantidade: ______________/24hs 

d) Dreno abdominal: 1.(  ) ausente; 2. (  ) presente  Local:___________________. 

Descrever: Aspecto do débito:_______________. Débito das últimas 24h: ____________/24hs.   

e) Dificuldade para mastigar os alimentos:  1. (  ) Não; 2. (  ) Sim  3. (  )  Não se aplica 

f) Hábitos alimentares adequados (rico em fibras, proteínas de alto valor biológico e carboidratos)? 

 1. (  ) Não; 2. (  ) Sim  3. (  )  Não se aplica 

g) Dificuldade para engolir os alimentos:  1. (  ) Não;  2. (  ) Sim  3. (  )  Não se aplica 

h) Algum problema gastrintestinal? 1. ( ) Esfíncter esofágico inferior incompetente 2. ( ) Motilidade 

gastrintestinal diminuída 3. ( ) Pressão intragástrica aumentada 4. ( ) Resíduo gástrico aumentado  

i)O paciente apresenta diminuição ou ausência do reflexo faríngeo?  1. (    )  Não   2.(    ) Sim 

 

4.5 SISTEMA GENITURINÁRIO 

4.5.1 Inspeção:  

a)Presença de lesões/ edema: 1. (  ) Não; 2. (  ) Sim  

b) Eliminação vesical: 1. (  ) Micção espontânea; 2. (  ) Cateter vesical de demora; 

3. (  ) Cateterização de alívio;  4. (  ) Cistostomia; 5. (  )Bricker  6. Outros _____________ 

c) Volume: 1. (  ) Normal; 2. (  ) Oligúria; 3. (  ) Anúria; 4. (  ) Poliúria. 

d) Descrever aspecto da diurese: ______________________________________________. 

e)Balanco hídrico das ultimas 24h: 1. (  ) positivo     2. (  ) negativo    3. (  ) zero 

 

 

5. TERAPIA INTRAVENOSA 

 

a) Tipo de cateter: 1. (  )Venoso periférico; 2. (  ) Dissecção venosa; 3.  (  ) Venoso central; 

4.(  ) Cateter arterial;  5. (  ) Cateter para hemodiálise; 6. (  ) Swan-ganz.  

Dias de permanência: ___________________. Local:____________________________. 

b) Fixação adequada: 1. (  ) Não; 2. (  ) Sim 

5.1 Medicamentos em uso: 1. (  ) Imunossupressores; 2. (  ) Inibidores de ECA; 3. (  ) Droga 

vasodilatadora; 4. (  ) Droga vasoconstrictora;   5. (  ) Anti-histamínicos;   6. (  ) Diuréticos;  

7.  (  ) Antidepressivos/ tranqüilizantes; 8.  (  ) Analgésicos; 9.  (  ) Sedativos;  

10.  (  ) Bloqueadoresneuro-musculares; 11.  (  ) Metformina; 12.  (  ) Antibióticos;  

13.  (  ) Outros:_________________________________________ 

5.2 Utilização de hemocomponentes nas últimas 24 horas: 1.(  ) Não; 2. (  ) Sim. 

5.3 Evento adverso relacionado a administração de medicamentos: 1. (  ) Não; 2. (  ) Sim. 

5.4 Histórico de evento adverso após o uso de contraste com iodo: 1. (  ) Não; 2. (  ) Sim. 
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Tabela 1: Mini exame do estado mental  

Mini Exame do Estado Mental 

1. Orientação sobre a data (registre os itens omitidos): dia ( ); mês ( ); ano ( ); dia da 

semana ( ); manhã ( ); tarde ( ) 

2. Orientação local (onde você está?): país ( ); estado ( ); cidade ( ); instituição ( ) 

3. Registro de objetos (nomeie clara e lentamente três objetos e peça para o 

5.5 Histórico de evento adverso relacionado ao contato com látex: 1. (  ) Não; 2. (  ) Sim. 

 

6. EXAMES LABORATORIAIS 

 

 

Exames laboratoriais  

 

Valores 

 

Valores de referência 

 

Hematócrito 

  

Mulheres: 42 %/Homem: 47% 

 

Hemoglobina 

  

Mulheres: 11,5 a 16,4 g/dl/ 

Homens: 13,5-18g/dl 

 

Leucograma 

  

3500-10000 mm
3
 

 

Plaquetas 

  

150000 – 45000 mm
3
 

 

Ph 

  

7,35 – 7, 45 

 

PCO2 

  

35 – 45 mmHg 

 

PO2 

  

80-100 mmHg 

 

TGO/TGP 

  

 

Albumina  

  

 

Colesterol HDL/LDL 

  

 

Creatinina 

  

 

Uréia 

  

 

Glicemia 

  

Até 140 mg/dL 

Observações: ____________________________________________________________. 

Enfermeiro/carimbo: __________________________ Data/Hora ____________________. 
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paciente repetir): janela ( ); casaco ( ); relógio ( ) 

4. Atenção e cálculo (diminui sete de 100 sucessivamente ou pedir ao paciente para 

soletrar a palavra MUNDO de trás para frente). 

93 ( ), 86 ( ), 79 ( ), 72 ( ), 65 ( ) ou O ( ), D ( ), N ( ), U ( ), M ( ) 

5. Memória de evocação (pedir ao paciente para recordar as três palavras ditas no 

item 3). Janela ( ); casaco ( ); relógio ( ) 

6. Linguagem (apontar para dois objetos e perguntar o que é). ( ); ( ) 

7. Repetição (faça o paciente repetir “casa de ferreiro, espeto de pau” ou “nem 

aqui, nem ali, nem lá”). Repetição correta na 1ª tentativa ( ) 

8. Comando verbal (peça ao paciente para repetir suas ações: pegue um pedaço de 

papel, dobre-o ao meio e coloque-o sobre a mesa). Pegar o papel ( ); dobrar ao meio ( 

) e colocar sobre a mesa ( ) 

9. Comando escrito (escreva no papel “feche os olhos”). Fechou os olhos ( ) 

10. Escrita (peça ao paciente que escreva uma frase. Esta deve apresentar sujeito, 

verbo e deve fazer sentido). Sentença com sujeito + verbo + sentido ( ) 

11. Copiar o mesmo desenho que o entrevistador desenhou. No caso, a interseção de 

dois pentágonos ( ) 

TOTAL (máximo de 30 pontos):  
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APÊNDICE E – Carta-convite aos especialistas 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM ENFERMAGEM 

CARTA- CONVITE 

 

Natal/RN,___/___/___ 

 

Caro(a) enfermeiro(a), 

 

Eu, Anna Livia de Medeiros Dantas, sou enfermeira, aluna do curso de mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, estou desenvolvendo uma pesquisajuntamente com minha orientadora, 

professora Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, denominada: “Estudo do domínio 

segurança/proteção em pacientes internados na unidade de terapia intensiva”. 

Gostaria de solicitar a sua participação, como enfermeiro (a) diagnosticador (a), para 

examinar em minha amostra de pacientes a presença ou ausência dos diagnósticos de 

enfermagem do domínio segurança/proteção da NANDA Internacional. 

Enviarei 86planilhas com casos clínicos dos pacientes entrevistados no presente estudo. 

 Cada planilha representa a avaliação de um paciente e conterá todas as características 

definidoras, fatores relacionados e fatores de risco dos 33 diagnósticos do referido 

domínio. Ao lado de cada uma destas características estará assinalada a informação 

acerca da presença ou ausência das mesmas. Sua incumbência será julgar e assinalar, no 

topo de cada planilha, a presença ou ausência do diagnóstico em estudo. As planilhas, 

depois de preenchidas, deverão retornar via e-mail em um prazo de 30 dias. Ademais, 

solicitamos a sua presença em uma oficina presencial, com duração de 6 horas, antes de 

receber as planilhas com os dados, com a finalidade de conhecer o estudo, objetivos da 

pesquisa, o método utilizado, raciocínio clínico e inferência diagnóstica, com ênfase nos 

diagnósticos do domínio segurança/proteção (características definidoras, fatores 
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relacionados/risco) e a explanação sobre operacionalização do processo de inferência de 

cada diagnosticador. 

Após essa oficina será aplicado um teste, composto por 12 casos clínicos relacionados à 

clientela e aos diagnósticos de enfermagem estudados, para a avaliação da inferência 

diagnóstica dos (as) enfermeiros (as) participantes. Este teste pretende conferir um 

maior rigor metodológico no processo de raciocínio clínico e julgamento do diagnóstico 

de enfermagem Volume de líquido excessivo na clientela em estudo. Destaco que a 

oficina será realizada levando em consideração a sua disponibilidade e a dos demais 

participantes. Caso aceite participar, pedimos que responda o e-mail confirmando sua 

participação para que eu possa enviar-lhe o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e o resumo do Projeto de pesquisa. Agradecemos desde já a sua colaboração 

e aguardamos a sua resposta. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Mestranda Anna Livia de Medeiros Dantas 

Profa. Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira 
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APÊNDICE F – Protocolo operacional para coleta de dados 

 

PROTOCOLO OPERACIONAL PADRONIZADO DA COLETA 

1- OBJETIVO 

- Aplicar de forma padronizada o formulário de entrevista referente a esta pesquisa aos 

pacientes internados na unidade de terapia intensiva. Têm a finalidade de obter dados 

gerais de identificação, dados clínicos, do exame físico geral e dos seguimentos para a 

identificação da presença ou ausência das características definidoras, fatores 

relacionados e de fatores de risco dos diagnósticos de enfermagem do domínio 

segurança e proteção da NANDA. 

2- MATERIAIS 

- Instrumento para coleta de dados; 

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 

- Almofada para impressão digital; 

- Caneta; 

- Prancheta; 

- Estetoscópio adulto; 

- Termômetro axilar; 

- Esfignomanômetro aneroide; 

- Relógio de pulso; 

- Duas réguas 

- Uma régua para aferição de PVC 

 

3- ANTES DA COLETA 

 

3.1 Apresentar-se ao enfermeiro responsável pelo setor e informar-lhes, de forma 

sucinta, o objetivo da pesquisa e os procedimentos que serão realizados junto aos 

pacientes;  

3.2 Verificar se o paciente escolhido possui todos os critérios de inclusão necessários, a 

saber: idade igual ou superior a 18 anos; pacientes submetidos a tratamento clínico ou 

cirúrgico internados na UTI no referido hospital. Verificar ainda a presença dos critérios 

de exclusão, tais como: pacientes internados na unidade por um período menor que 24 

horas. Esses pacientes serão excluídos da pesquisa devido à necessidade de avaliar 

informações produzidas nas últimas 24 horas de internação; pacientes inconscientes ou 
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desorientados sem a presença do responsável legal, respeitando os ditames da resolução 

466/2012. 

3.3 Apresentar-se ao paciente, se este estiver consciente e orientado e convidá-lo a 

participar da pesquisa, explicando-lhe os objetivos da pesquisa e os procedimentos a 

serem realizados, explicando, de uma forma geral, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Não se esqueça de explicar de maneira clara e compressível. Se o paciente 

estiver em coma ou desorientado, deve-se proceder com o pedido de autorização e 

esclarecimentos ao familiar/responsável pelo paciente. Este deve ser realizado com o 

familiar/responsável, que deve estar orientada quanto aos objetivos do trabalho e ciente 

que será realizado ainda um exame físico no paciente. Caso o paciente/responsável 

aceite participar, solicite previamente à coleta, a assinatura ou impressão digital do 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

4- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA 

 

4.1 No quesito um do instrumento (dados gerais) anotar os dados de identificação de 

acordo com as respostas obtidas pela entrevista e confirmar no prontuário; 

4.2 No quesito dois (dados clínicos) anotar os dados clínicos, constantes nos itens 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16 de acordo com as 

respostas obtidas pela entrevista, pela observação do ambiente e confirmadas pelos 

dados no prontuário.  

4.3 No que tange ao item 3.1, referente ao estado mental, aplique o Mini Exame do 

Estado Mental e analise se há comprometimento cognitivo. Para isso, faça as perguntas 

do Mini Exame e some um ponto a cada item respondido corretamente. O escore final é 

a soma dos pontos. A soma máxima é de 30 pontos. O paciente é considerado sem 

comprometimento quando o escore é > 13 para o paciente analfabeto, o escore > 18 para 

o paciente com 1 a 8 anos de escolaridade e escore > 26 para o paciente com mais de 

oito anos de escolaridade.  

4.4 Ainda com relação ao estado mental verifique se o paciente está sob uso de sedação. 

Se o paciente estiver sedado, aplique a escala de sedação de ransay. Verifique o nível de 

vigília do paciente de acordo com os escores estabelecidos pela escala. O paciente com 

escore 1 encontra-se totalmente vigil, o paciente com escore 6 encontra-se 
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completamente sedado. Se o paciente estiver sem sedação, aplique a escala de coma de 

glasgow. O escore final é a soma dos pontos referentes aos três componentes avaliados: 

comando verbal, motor e ocular. O escore menor ou igual a 8 indica que o paciente está 

em coma; escore maior ou igual a 9 indica que o paciente não está em coma. A escala 

de coma de glasgow deve ser aplicado quando o paciente apresenta alteração do nível de 

consciência. 

4.5 Com relação a avaliação do déficit motor, só deve ser realizado se o paciente estiver 

consciente e obedecendo comandos. Verifique se o paciente apresenta alguma limitação 

de movimento dos membros inferiores e superiores (quanto à força muscular). Com 

relação à avaliação do déficit sensorial, verifique se o paciente queixa-se de parestesias 

e/ou dores. Quanto à restrição mecânica, verifique se o paciente está contido no leito, 

discriminando qual parte do corpo do paciente está imobilizado.  

4.6 No que tange o item 3.2, sobre pele e mucosas, avalie o edema por meio do Sinal de 

Cacifo. Para isso, faça uma digito pressão nas proeminências ósseas durante alguns 

segundos e solte. A profundidade do sulco produzido determina o grau do edema. O 

grau 1 (cacifo leve) equivale a uma profundidade de 2 mm, este tipo de edema não 

possui uma deformidade visível e desaparece rapidamente; o edema de grau 2 (cacifo 

um pouco mais profundo do que o 1) equivale a uma profundidade de 4 mm, também 

não apresenta deformação visível, a qual desaparece em 10 a 15 segundos; o edema de 

grau 3 (cacifo notadamente profundo) equivale a uma profundidade de 6 mm que 

demora mais de 1 minuto para desaparecer; e o edema de grau 4 (cacifo muito 

profundo) demora de 2 a 5 minutos para desaparecer e equivale a uma profundidade de 

8 mm. Tais valores são estimativas aproximadas do grau do edema.  

- Observe ainda se a pele sobre o edema é lisa e brilhante (edema recente) ou possui 

aspecto de casca de laranja (edema antigo). 

- A anasarca também deve ser observada. É definida como edema generalizado 

resultante da acumulação de líquido no tecido celular e nas cavidades orgânicas. Para 

que a anasarca esteja presente, segundo o protocolo de Boery, Guimarões e Barros 

(2005): o edema nas extremidades ou o edema periorbital deve estar presente, e também 

algum desses outros sinais, a saber: estertores pulmonares, som maciço todos os 

quadrantes à percussão abdominal, teste de piparote positivo e medida da circunferência 

abdominal maior ou igual a 94 cm para homens e maior ou igual a 80 cm para mulheres. 
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Portanto, a presença ou ausência de anasarca será identificada quando o exame físico 

completo tiver terminado. 

- Com relação ao turgor da pele, a avaliação deve ser realizada com a ponta dos dedos, 

segurando e soltando uma dobra de pele do dorso das extremidades inferiores do 

paciente. No paciente com turgor da pele normal a pele volta imediatamente a posição 

de repouso. 

4.7 No item 3.2.2 referente a escala de Braden consiste de seis sub escalas: percepção 

sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção e  

cisalhamento. O escore total pode variar de 6 a 23 pontos, sendo os pacientes 

classificados da seguinte forma: risco muito alto (escores iguais ou menores a 9), risco 

alto (escores de 10 a 12 pontos), risco moderado (escores de 13 a 14 pontos), baixo 

risco (escores de 15 a 18 pontos) e sem risco (escores de 19 a 23 pontos). Após a soma 

das sub-escalas, anote o valor total e o risco. 

4.8 No item 3.3 aferir sinais vitais, para isso, medir a pressão arterial e a frequência 

respiratória no início e no final da entrevista. Segue abaixo a técnica padrão para 

aferição dos sinais vitais: 

a) Pressão arterial:  

- Cuidados antes da medição: não coloque o manguito nem muito apertado, nem 

muito folgado no membro, deixe uma distância entre o manguito e o membro 

aproximadamente de dois dedos; se utilizar o braço para medição deixá-lo na altura do 

coração; não meça a pressão em braços com fístula arteriovenosa; se for repetir a 

medição aguarde no mínimo durante um minuto para nova aferição; solicite ao paciente 

que não converse durante a medição, descruze as pernas e esvazie a bexiga, caso ele 

esteja consciente e orientado. 

- Procedimento Padrão: 

1- Lave as mãos; 

2- Faça a desinfecção com álcool dos materiais (estetoscópio e esfigmomanômetro); 

3- Explique o procedimento ao paciente; 

4- Posicione o paciente: mantenha as pernas descruzadas. 

5- Coloque o manguito cerca de 2 a 3 cm acima da fossa cubital; 

6- Inicie o método palpatório: localize por meio de palpação a artéria radial e insufle o 

manguito até não conseguir mais palpar esta artéria e identifique em que local do 
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manômetro a pulsação da artéria radial não foi mais perceptível. O valor corresponde a 

pressão sistólica. A partir disso, some o valor da pressão sistólica a 20 a 30 mmHg. Este 

será o valor que você insuflará o manguito no método auscultatório. Aguarde 1 minuto 

para a nova medida; 

7- Palpe a artéria braquial e posicione o diafragma do estetoscópio sem fazer pressão 

excessiva; 

8- Infle o manguito até o valor estimado anteriormente e desinsufle lentamente (2 a 4 

mmHg/ min) até ouvir o primeiro som (fase I de Korotkoff) correspondente a sístole. O 

valor da diástole será no momento em que o som não mais existir (fase 5 de Korotkoff). 

Após o desaparecimento do som, desinsufle o manguito rapidamente; 

9- Se os batimentos persistirem até o nível zero, determine a pressão diastólica no 

abafamento do som; 

10- Informe ao paciente os valores; 

11- Anote os valores sem arredondamentos. 

b) Frequência respiratória: 

- Procedimento padrão: 

1- Oriente o paciente a não falar durante o procedimento (se estiver consciente); 

2- Coloque a mão no pulso do paciente para que ele não perceba a contagem da 

freqüência respiratória; 

3- Conte quantos movimentos respiratórios são observados durante um minuto. 

c) Temperatura: 

- Procedimento Padrão: 

1- Higienize as mãos; 

2- Faça a desinfecção com álcool do termômetro; 

3- Informe ao paciente sobre o procedimento; 

4- Enxugue a axila do paciente se esta estiver com sudorese; 

5- Coloque o termômetro na axila, deixando-o em contato com a pele do paciente e 

retire-o após 7 minutos; 

6- Anote o resultado e informe-o para o paciente; 

7- Limpe novamente o termômetro. 

d) Pulso: 

- Procedimento Padrão: 
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1- Higienize as mãos; 

2- Coloque as polpas digitais dos dedos indicador e médio na artéria radial e exerça uma 

pressão suave; 

3- Conte as pulsações durante um minuto; 

4- Anote e revele o resultado ao paciente. 

Observação: Não meça o pulso em braços com fístula arteriovenosa. 

4.9 No item 3.4 verifique as medidas antropométricas. Para isso, consulte no prontuário, 

nas evoluções do nutricionista o peso estimado e a altura do paciente (a última 

anotação). Calcule o IMC do paciente dividindo o peso pela altura ao quadrado. 

4.10 No item 4.2, referente à inspeção dinâmica, avalie se os movimentos respiratórios 

são regulares, se a amplitude é de 1:2 (relação inspiração-expiração), se utiliza a 

musculatura acessória, como o trapézio, o esternocleidomastódeo, ou músculo 

intercostal e o tipo de padrão respiratório. Estes podem ser classificados em:  

Eupneia: Respiração confortável e regular, com frequência de 12 a 20 por minuto. 

Bradipneia: Respiração inferior a 12 incursões por minuto. 

Taquipneia: Respiração superior a 20 incursões por minuto. 

Hiperpneia: Respiração profunda e superior a 20 incursões por minuto. 

Cheyne-stokes: Incursões profundas que vão se tornando superficiais até chegar a 

apnéia. 

Kussmaul: Respiração rápida, profunda e trabalhosa. 

Biot: Variações na amplitude dos movimentos respiratórios intercalados com a apneia. 

4.11 No item 4.2.2, referente à ausculta pulmonar, solicite ao paciente que fique sentado 

e respire lenta e profundamente com a boca entreaberta (se possível). Utilize para a 

ausculta o diafragma do estetoscópio. Coloque-o firmemente na pele do paciente 

despido. Para ausculta o tórax posterior peça ao paciente que cruze os braços sobre o 

tórax. Para auscultar na região lateral peça ao paciente que eleve os braços acima da 

cabeça. Ausculte cada região de forma sistemática, sem esquecer nenhuma extensão 

torácica. Se o paciente estiver inconsciente, proceda com a ausculta somente da parte 

anterior do tórax. 

- Os sons respiratórios normais são o vesicular, broncovesicular e brônquico/traqueal. O 

vesicular é auscultado sobre a maior parte dos campos pulmonares. O broncovesicular é 
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auscultado sobre a área dos brônquios principais. E o brônquico/traqueal somente sobre 

a área da traqueia.  

- Os sons respiratórios adventícios podem ser classificados em estertores finos, 

estertores grossos, roncos, sibilos e atrito pleural. Os estertores finos e grossos são 

ruídos descontínuos. Os finos são auscultados comumente no final da inspiração, são 

agudos, de baixa duração e não se modificam com a tosse. Estão relacionados com a 

presença de líquido ou exsudato nos alvéolos. Já os estertores grossos estão presentes no 

início da inspiração e em toda a expiração, geralmente estão relacionados com o 

acúmulo de secreções espessas nas vias aéreas maiores. Os roncos e sibilos são 

auscultados de forma contínua. Os roncos são decorrentes do acúmulo de muco na 

traqueia ou brônquio principal. Os sibilos são decorrentes do estreitamento das vias 

aéreas e possui um som musical. 

No item 4.3, na letra a, avalie se a pressão venosa central está aumentada. Para isso, 

verifique se o paciente está com acesso venoso central. Se sim, proceda com a 

verificação da PVC através do monitor, para isso verifique se o nível do domus do 

sistema está a nível da região axilar média, verifique ainda se a linha das PVC está 

conectada na via distal do acesso venoso central e se no momento da medição somente a 

linha da PVC está aberta. Após isso, proceda com o procedimento de zerar o sistema 

para a realização de uma nova verificação, para isso, peça auxílio do enfermeiro do 

serviço. Verifique se a curva da PVC está regular e anote o valor obtido. 

 

OBSERVAÇÃO: Localização da veia jugular interna- Origina-se na base do crânio, 

situa-se mais profundamente no pescoço, debaixo do esternocleidomastóideo, seguindo 

um trajeto semelhante ao da artéria carótida e termina atrás da extremidade medial da 

clavícula. 

4.16 No item 4.3.1, referente à ausculta cardíaca, localize os quatro focos cardíacos, a 

saber: foco aórtico no 2º espaço intercostal direito paraesternal, foco pulmonar no 2º 

espaço intercostal esquerdo paraesternal, foco tricúspide no 4º espaço intercostal 

esquerdo paraesternal e foco mitral no 5º espaço intercostal esquerdo na linha 

hemiclavicular. Ausculte cada foco na tentativa de escutar o ritmo cardíaco e a presença 

das bulhas B1 e B2. Para identificar a presença da bulha B3, solicite ao paciente que 

fique encurvado e aproxime a campânula do estetoscópio no ápice do coração. 
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4.17 No item 4.4.1, para a identificação de ascite, aplique o teste de piparote. Para isso 

posicione a borda ulnar da mão de outro examinador ou a própria mão do paciente na 

linha média do abdome. Coloque sua mão esquerda no flanco direito do paciente e com 

a mão direita dê um golpe firme no flanco esquerdo. Se houver ascite, você sentirá a 

onda líquida atingindo a sua mão esquerda. 

No item 4.4.2 quanto a ausculta do abdome, utilize o estetoscópio previamente 

aquecido, iniciando a ausculta pelo quadrante inferior direito, aplicando leve pressão e 

identificando a presença e qualidade dos ruídos intestinais. Podem ser necessários até 5 

minutos de ausculta contínua antes que se possa determinar a ausência de ruídos 

hidroaéreos. Quando for difícil auscultá-los, deve-se prosseguir sistematicamente, 

repetindo a ausculta por 2 a 5 minutos em cada um dos demais quadrantes abdominais. 

O parâmetro de normalidade dos ruídos é de 5-10 ruídos por minuto. 

No item 4.4.3 Palpação do abdome 

No item 4.4.4 trata da terapia nutricional. Verifique na prescrição médica qual o tipo da 

dieta prescrita, se é oral ou enteral. A terceira opção é se o paciente encontra-se em dieta 

zero. Após isso identifique no paciente através do exame físico qual a via de 

administração da dieta, que pode ser via sonda nasogástrica, nasoenteral, gastrostomia 

ou jejunostomia. É possível que o paciente esteja em dieta zero e mantenha sonda 

nasogástrica aberta para a drenagem de fluidos provenientes do aparelho gastrintestinal, 

para isso verifique se há drenagem, o aspecto e observar no balanço hídrico do dia 

anterior a drenagem gástrica das últimas 24h. Verifique ainda se o paciente apresenta 

dreno abdominal ,especifique o tipo de dreno, o aspecto, localização e volume drenado 

nas ultimas 24h. Pergunte ao paciente se este apresenta dificuldade em mastigar e 

engolir os alimentos. Pacientes desorientados ou desacordados ou mesmo os que estão 

em uso de alimentação enteral se enquadram na definição de dificuldade de mastigar. 

Pesquise nos exames complementares, evoluções médicas ou pergunte ao 

paciente/responsável se o paciente apresenta algum distúrbio do aparelho gastrintestinal, 

tais como: distúrbio de esfíncter, motilidade, resíduo gástrico aumentado, aumento de 

pressão intragástrica (observada a partir da pressão intra-abdominal).  

No item 4.5 Observe se o aparelho geniturinário do paciente apresenta edema ou lesões. 

Descreva ainda se o paciente faz uso de algum dispositivo urinário artificial. Quanto ao 

volume urinário, classifique o paciente quanto a este aspecto da seguinte forma: se o 
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paciente apresentou de 400 ml a 50 ml de diurese nas últimas 24 horas, classifique-o 

como oligúrico; se o paciente apresentou volume inferior a 50 ml das últimas 24h, 

classifique-o como anúrico. Se utilizar a fórmula de 1ml por Kg de peso multiplicado 

por 24h e o valor da diurese por consideravelmente superior a este valor, classifique-o 

como poliúrico. Nas demais situações, classifique-o como volume urinário normal. 

Descreva ainda o aspecto da diurese, se apresenta grumos, sedimentos, colúria ou 

hematúria. Por fim, defina se o balanço hídrico das 24 horas anteriores foi positivo, 

negativo ou zero. Para isso, observe o consolidado do volume de líquidos na ficha do 

balanço hídrico. 

O item 5 refere-se a terapia intravenosa. Neste tópico observe qual o tipo de cateter 

intravenoso o paciente está utilizando, assim como pesquise no prontuário o local e dias 

da implantação do dispositivo. Verifique se este está bem fixado na pele, ou se está 

sendo tracionado, se o cateter encontra-se exteriorizado ou está mal fixado.   

4.19 No item 6, referente aos exames laboratoriais, anote do prontuário os valores do 

hemograma completo, TGO/TGP, albumina, uréia, creatinina, colesterol, glicemia 

sérica e gasometria arterial do exame sanguíneo mais recente. 

 

5- Considerações importantes 

 

- Agradeça a participação do paciente/responsável; 

- Investigue todos os dados presentes no instrumento, pois eles serão importantes no 

momento de identificar se os diagnósticos de enfermagem do domínio segurança e 

proteção estão presentes ou ausentes; 

- Anteriormente à coleta revise este protocolo a fim de uniformizar suas ações com os 

demais coletores. Se necessário for, busque mais informações na literatura; 

- Seja fidedigno aos achados observados durante a coleta; 

- Utilize as medidas de precaução padrão, portanto, ao se dirigir-se aos pacientes, 

higienize as mãos, use máscara se necessário, faça a desinfecção de todos os 

instrumentos que for de uso comum aos pacientes; 

- Seja cordial com a equipe e com o paciente; 

- Se vista adequadamente: roupa branca e bata são essenciais. 
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ANEXO A –Carta de anuência
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ANEXO B– Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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