
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 
 
 
 
 
 

MARIA DAS GRAÇAS MARIANO NUNES DE PAIVA 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DE CONTEÚDO E VALIDAÇÃO CLÍNICA DO DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMAGEM AUTOCONTROLE INEFICAZ DA SAÚDE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NATAL 
2015 

 



 
 

 
MARIA DAS GRAÇAS MARIANO NUNES DE PAIVA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE DE CONTEÚDO E VALIDAÇÃO CLÍNICA DO DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMAGEM AUTOCONTROLE INEFICAZ DA SAÚDE  

 
 

 
 

Dissertação apresentada à banca examinadora da defesa 
de dissertação de mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, como requisito parcial para obtenção 
do título de Mestre. 
 
Área de Concentração: Enfermagem na atenção à saúde. 
 
 
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento tecnológico em 
saúde e enfermagem 
 

 
Orientador: Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira 

 
 
 
 

NATAL 
2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

MARIA DAS GRAÇAS MARIANO NUNES DE PAIVA 
 

ANÁLISE DE CONTEÚDO E VALIDAÇÃO CLÍNICA DO DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMAGEM AUTOCONTROLE INEFICAZ DA SAÚDE  

 
 

 
 

Dissertação apresentada à banca examinadora da defesa 
de dissertação de mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, como requisito parcial para obtenção 
do título de Mestre. 
 

 

 

Aprovada em 24 de novembro de2015 . 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira - Orientadora 

Departamento de Enfermagem da UFRN 

 

Prof. Dr. Marcos Venícios de Oliveira Lopes - Avaliador externo 

Departamento de Enfermagem da UFC 

 

Profa. Dra. Bertha Cruz Enders - Avaliadora interna 

Departamento de Enfermagem da UFRN 

 

Profa. Dra. Alexsandra Rodrigues Feijão – Avaliadora interna 

Departamento de Enfermagem da UFRN 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 
 
À Deus pelo dom da vida e por permitir essa conquista. 

À Mãe Rainha por toda a força dada nos momentos mais difíceis. 

Ao meu pai, presente em meu coração, sei que está orgulhoso com essa vitória. 

À minha mãe, que mesmo não sabendo o significado deste título, sempre esteve ao 

meu lado. 

Ao meu esposo, que me deu forças nos momentos difíceis e não me deixou desistir. 

À minha princesa, minha Sophia, pela paciência em disputar a atenção da mamãe 

com o mestrado. Sem o seu sorriso encantador, eu não teria chegado até aqui! 

Mamãe te ama muito! 

À Ingrid Monique, minha sobrinha-irmã, que cuidou da minha pequena para que eu 

me dedicasse ao mestrado. 

À Ana Luisa, minha orientadora, mãe e amiga, cresci muito com seus ensinamentos 

profissionais e pessoais, obrigada por acreditar na minha capacidade. 

À Jéssica Dantas, minha amiga e companheira de turma e pesquisa, que me 

ensinou e ajudou do início ao fim. Sem você eu não teria conseguido! 

À Ana Beatriz, minha amiga alegre que me cativou com seu jeito maluco de ser. 

À Maria Isabel, amiga para todas horas, sempre apoiando com suas palavras 

filosóficas. 

À Cecília, amiga inspiradora, sem seus ensinamentos não teria ido tão longe. 

À Millena, amiga que me conquistou por seu jeito doce, obrigada pelo incentivo. 

Às minhas queridas Flores, sem vocês eu não teria conseguido! Obrigada pelos 

grandes momentos de alegria! 

Às Calcinhas queridas do meu coração, presente que a UFRN me deu, sempre 

estiveram ao meu lado, mesmo distantes! 

Às Anetes, família unida para realizar a conquista e sucesso de todas! 

Ao paciente renal, pela empatia e alegria durante as entrevistas, continuem com fé e 

esperança por dias melhores! 

Ao PGENF e DENF,  por todo o apoio a esta conquista! 

À UFRN, por todo o aprendizado e crescimento nesta temporada! 

Muito obrigada, sem o apoio de todos vocês, hoje eu não seria Mestre. 
  

 



 
 

RESUMO 
 
O estudo tem como objetivo analisar o conteúdo e as medidas de acurácia do 

diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 

submetidos à hemodiálise. Estudo de validação de diagnósticos de enfermagem 

desenvolvido em duas etapas, a saber: análise de conteúdo por juízes e acurácia 

dos indicadores clínicos. Na primeira etapa, 22 juízes avaliaram a definição e 

localização do diagnóstico, indicadores clínicos e fatores etiológicos e suas 

definições conceituais e empíricas. Utilizou-se o teste binomial para verificar a 

proporção dos juízes quanto à pertinência dos componentes do diagnóstico de 

enfermagem. Na segunda etapa, utilizou-se a Análise de Classe Latente para a 

acurácia diagnóstica a partir da avaliação de 200 pacientes em uma clínica de 

hemodiálise no Nordeste do Brasil. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética, sob o 

Parecer no 387.837 e CAAE 18486413.0.0000.5537. Os resultados mostram que os 

juízes avaliaram como pertinentes 12 indicadores clínicos e 22 fatores etiológicos. 

Propuseram alteração da nomenclatura de cinco indicadores e seis fatores e a 

transposição de um indicador clínico para fator etiológico e de três fatores etiológicos 

para indicadores clínicos. Nas definições conceituais e empíricas, os juízes julgaram 

como não pertinentes as definições conceitual e empírica de um indicador clínico, as 

definições conceituais de dois fatores etiológicos e definições empíricas de quatro 

fatores etiológicos. Ainda, foram sugeridas alterações nas definições conceitual e 

empírica de dois indicadores clínicos, nas definições conceituais de 12 fatores 

etiológicos e em definições empíricas de 11 fatores etiológicos. Os indicadores 

clínicos analisados na primeira etapa foram validados clinicamente em pacientes 

submetidos à hemodiálise. Os indicadores clínicos mais frequentes foram Alterações 

de exames laboratoriais (100%) e Escolhas de vida diária ineficazes para atingir 

metas de saúde (81%); e três fatores etiológicos apresentaram maior frequência, 

são eles: Fatores sociodemográficos desfavoráveis (94,5%), Crenças (79%) e 

Comorbidades (77,5%). A partir da Análise de Classe Latente, foi estimada a 

prevalência do diagnóstico em 66,28%. Os indicadores clínicos que apresentaram as 

melhores medidas de sensibilidade para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole 

Ineficaz da Saúde foram: Escolhas de vida diária ineficazes para atingir metas de 

saúde e Expressão de dificuldade com os regimes prescritos. Por sua vez, os 

indicadores clínicos Uso inadequado de medicamentos, Não Expressão de desejo 



 
 

de controlar a doença, Comparecimento irregular às sessões de diálise e Infecção 

foram mais específicos quanto ao referido diagnóstico. Não adesão ao tratamento foi 

o único indicador que apresentou intervalos de confiança com valores para 

sensibilidade e especificidade, estatisticamente acima de 0,5, sendo aquele que 

apresenta melhor acurácia diagnóstica quanto à inferência do diagnóstico de 

enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde na clientela hemodialítica. Assim, 

acredita-se que o aprimoramento dos componentes do diagnóstico em questão irá 

contribuir para a elaboração de intervenções de enfermagem mais fidedignas ao 

estado de saúde do indivíduo em hemodiálise, proporcionando um cuidado 

cientificamente mais qualificado. 

 

Palavras chaves: Estudos de validação. Diagnóstico de Enfermagem. Diálise Renal. 

Enfermagem      

  



 
 

ABSTRACT 
 

The study aims to analyze the content and measures of accuracy of the nursing 

diagnosis Ineffective Self Health in patients undergoing hemodialysis. Study of 

nursing diagnosis validation carried out in two stages, namely: content analysis by 

judges and accuracy of clinical indicators. In the first stage, 22 judges evaluated 

the setting and location of the diagnosis, clinical indicators and etiological factors 

and their conceptual and empirical definitions. We used the binomial test to 

determine the proportion of the judges of the relevance of the components of the 

nursing diagnosis. In the second stage, we used the Latent Class Analysis for the 

diagnostic accuracy by evaluating 200 patients in a hemodialysis clinic in 

northeastern Brazil. Research approved by the Ethics Committee, under the 

Opinion No 387 837 and CAAE 18486413.0.0000.5537. The results show that the 

judges evaluated as pertinent clinical indicators 12 and 22 etiological factors. 

Proposed amendment of the nomenclature of five indicators and six factors and 

the implementation of a clinical indicator for etiology and three etiological factors 

for clinical indicators. In conceptual and empirical definitions, judges judged as not 

relevant the conceptual and empirical definitions of a clinical indicator, the 

conceptual definitions of two etiological factors and empirical definitions four 

etiological factors. Still, changes were suggested in the conceptual and empirical 

definitions of two clinical indicators, the conceptual definitions of 12 etiological 

factors and empirical definitions of 11 etiological factors. Clinical indicators 

analyzed in the first stage were validated clinically in patients undergoing 

hemodialysis. The most frequent clinical indicators were Changes in laboratory 

tests (100%) and daily life choices ineffective to achieve health goals (81%); and 

three etiological factors had a higher frequency, they are: unfavorable 

demographic factors (94.5%), beliefs (79%) and comorbidities (77.5%). From 

Latent class analysis, diagnosis prevalence was estimated at 66.28%. Clinical 

indicators that showed the best sensitivity measures for the nursing diagnosis 

Ineffective Self Health were: daily life choices ineffective to achieve health goals 

and Expression of difficulty with prescribed regimens. In turn, the clinical indicators 

of inappropriate medication use, no expression of desire to control the disease, 

irregular attendance to the dialysis sessions and infection were more specific as to 

that diagnosis. Non-adherence to treatment was the only indicator that showed 



 
 

confidence intervals with values for sensitivity and specificity, statistically above 

0.5, being the one who has better diagnostic accuracy as the inference of the 

nursing diagnosis Ineffective Self Health in hemodialysis clientele. Thus, it is 

believed that the improvement of the components of diagnosis in question will 

contribute to the development of more reliable nursing interventions to the health 

status of the individual in hemodialysis, providing a more scientifically qualified 

care. 

 

Key words: validation studies. Nursing diagnosis. Renal Dialysis. Nursing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem por finalidade analisar o conteúdo e as medidas de acurácia 

do diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 

submetidos à hemodiálise. 

A hemodiálise (HD) consiste na filtração artificial das toxinas do sangue e 

remoção do excesso de água do organismo. É uma das terapias renais substitutivas, 

que pode ser utilizada por pacientes que se encontram no último estágio da doença 

renal crônica (DRC), a qual possui os seguintes principais fatores causais: diabetes 

mellitus, hipertensão arterial sistêmica, glomerulonefrites e doenças 

cardiovasculares (BASTOS; BREGMAN; KIRSZTAJN, 2010; MATOS; LOPES, 2009; 

RIELLA, 2010). 

A HD tem destaque em termos numéricos, quando comparada com as 

outras terapias renais substitutivas (diálise peritoneal e transplante), visto que, no 

Brasil, 90,8% dos doentes renais crônicos se encontram nesta modalidade. Ela é 

realizada em média três vezes por semana com duração de quatro horas (BASTOS; 

BREGMAN; KIRSZTAJN, 2010; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA - 

SBN, 2013). 

Segundo Daugirdas, Blake e Ing (2003), durante a sessão de hemodiálise, 

os pacientes podem apresentar várias complicações, sendo as comuns: hipotensão, 

câimbras, náuseas, vômitos, cefaleia, dor torácica e lombar, prurido, febre e 

calafrios. As complicações que podem ser graves e fatais são: a síndrome do 

desequilíbrio, reações de hipersensibilidade, arritmia, hemorragia intracraniana, 

convulsões, hemólise e embolia gasosa. Essas complicações são decorrentes do 

processo de circulação extracorpórea e da remoção de um grande volume de 

líquidos em um curto espaço de tempo. 

Ademais, o indivíduo com DRC vivencia mudanças no seu cotidiano, 

ocasionadas pelo tratamento, como a restrição hídrica e alimentar, o uso contínuo 

de medicamentos e pela dependência da hemodiálise (QUEIROZ et al., 2008). Esse 

paciente vive um estado constante de alerta e tensão, apresentando reações de 

ansiedade, ocasionadas pelas limitações e alterações decorrentes do tratamento 

doloroso (CASTRO et al., 2003). 
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Dessa forma, por ser uma afecção incurável, o tratamento da DRC 

representa um sinal de esperança na sobrevida desses pacientes. No entanto, são 

facilmente observadas as dificuldades na adesão ao tratamento, devido à negação 

da doença, ausência da percepção de si mesmo e modificações no relacionamento 

com os familiares e com a sociedade (SOUZA; MARTINO; LOPES, 2007). Nota-se 

que a DRC e a hemodiálise interferem diretamente na percepção do indivíduo frente 

ao suporte social e à qualidade de vida, envolvendo limitações físicas e alterações 

na vida social (FRAZÃO; RAMOS; LIRA, 2011). 

Nesse âmbito, para realizar uma assistência de enfermagem de qualidade a 

esta clientela, visando à sistematização, pode-se adotar o diagnóstico de 

enfermagem (DE) como uma ferramenta útil, facilitadora da linguagem universal e da 

comunicação entre os profissionais e pacientes (GALACHE, 2004; LIRA; 

ALBUQUERQUE; LOPES, 2007; MARIN et al., 2010; SANTOS et al., 2008). 

Contudo, para a identificação correta do DE e uma assistência de qualidade, 

o enfermeiro deve utilizar o Processo de Enfermagem (PE) fundamentado em uma 

teoria de enfermagem, por permitir uma melhor compreensão de questões 

interligadas entre o indivíduo, o ambiente, à saúde e à meta da enfermagem (MELO 

et al., 2009). 

Nesse contexto, acredita-se que a teoria que mais se enquadra no contexto 

hemodialítico é o Modelo Teórico de adaptação de Sister Callista Roy (BASTOS et 

al., 2014; FRAZÃO et al., 2012; FRAZÃO et al., 2013; FRAZÃO et al., 2014; 

FRAZÃO et al., 2015), pois este compreende o indivíduo como um sistema holístico 

adaptativo, que envolve respostas adaptativas ou ineficientes em situações de 

saúde e doença. E afirma que o enfermeiro deve atuar na promoção adaptativa 

positiva do indivíduo, por meio de uma avaliação, que promove a identificação dos 

estímulos relacionados aos problemas adaptativos, a seleção e implementação de 

intervenções (ROY; ANDREWS, 1999). 

Sister Callista Roy apresenta, em seu modelo, quatro elementos essenciais: 

a pessoa, o meio ambiente, a saúde e as metas de enfermagem. A pessoa é 

definida por “um ser holístico, adaptativo, capaz de emitir respostas adaptativas ou 

ineficientes”. A pessoa é considerada como um indivíduo, família, grupo, 

comunidade ou sociedade. O meio ambiente é considerado como “as condições, 

circunstâncias e influências que envolvem e afetam o desenvolvimento e 

comportamento das pessoas.” Entende-se por saúde “um estado e um processo de 
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ser e tornar-se uma pessoa integrada.” O conceito de metas de enfermagem é a 

promoção de respostas adaptativas no âmbito dos modos adaptativos (ROY; 

ANDREWS, 2009). 

Nessa perspectiva, Roy aponta o PE como a visão do homem em um 

sistema adaptativo. Este possui seis etapas, a saber: avaliação do comportamento, 

avaliação de estímulos, diagnóstico de enfermagem, estabelecimentos de metas, 

intervenção e avaliação (ROY; ANDREWS, 2009). Assim, as etapas apresentadas 

proporcionam ao enfermeiro um aporte teórico e metodológico que podem subsidiar 

uma melhoria na qualidade da assistência de enfermagem. 

Dentre as etapas propostas pela teórica, destaca-se o DE, definido pelo 

nível de adaptação do indivíduo, avaliado por meio do julgamento do enfermeiro, 

sendo este um problema adaptativo ou adaptação positiva de indicadores (ROY; 

ANDREWS, 2009). Contudo, existem divergências em relação à classificação 

diagnóstica entre a tipologia apresentada por Sister Callista Roy e a taxonomia da 

NANDA-I. 

Essas diferenças são de caráter numérico e no modo de formular os 

diagnósticos, uma vez que existem três maneiras de realizar a inferência 

diagnóstica, a saber: utilizar a tipologia diagnóstica proposta por Sister Callista Roy; 

indicar o comportamento observado acrescido de estímulos imbuídos; e mostrar 

diversos comportamentos associados com os mesmos estímulos. Apesar disso, os 

diagnósticos presentes no Modelo Teórico de Sister Callista Roy possuem uma 

grande relação com a classificação da NANDA-I devido à existência de diagnósticos 

com rótulos semelhantes (LOPES; ARAÚJO; RODRIGUES, 1999). 

Nesse contexto, a assistência de enfermagem baseada nos princípios da 

teórica contempla diversos aspectos do ato de cuidar e tem como base e 

estruturação o planejamento das intervenções próprias da profissão visando à 

adaptação do ser humano. Dessa forma, segundo Brandalize e Zagonel (2006) e 

Guedes et al. (2010), é imprescindível que o enfermeiro utilize ferramentas, como o 

raciocínio clínico e o julgamento diagnóstico, aprofundando os conhecimentos 

científicos e reflexivos, para que o cuidado seja direcionado à totalidade do 

indivíduo. 

Para tanto, o enfermeiro deve utilizar a capacidade cognitiva, conhecimento 

científico, raciocínio clínico e experiência prática para avaliar as manifestações 

clínicas apresentadas pelo indivíduo, identificando o diagnóstico de enfermagem e, 
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posteriormente, as condutas necessárias para a prestação de uma assistência 

adequada (MARIN et al., 2010; ROCHA; MAIA; SILVA, 2006; TEIXEIRA et al., 

2011). 

O DE é um elemento primordial para o desenvolvimento da assistência ao 

cliente, sendo necessário realizar o julgamento das respostas humanas de forma 

acurada para que este seja apontado corretamente e, assim, as intervenções se 

tornem coerentes ao problema do indivíduo, evitando prejuízos ao cuidado 

(GUEDES et al., 2010; MARIN et al., 2010; MENDES et al., 2012; POMPEO; ROSSI; 

GALVÃO, 2009). 

Desse modo, o diagnóstico de enfermagem, instrumento de vital importância 

para o planejamento da assistência, deve ser envolvido em estudos de validação 

para aumentar a sua confiabilidade e acurácia (CAVALCANTE; SOUSA; LOPES, 

2012; MENDES et al., 2012; POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 2009). 

A confiabilidade consiste na frequência média de um indicador clínico que é 

identificada por dois avaliadores e analisada perante a concordância absoluta entre 

eles (FEHRING, 1987). A acurácia de uma determinada variável é a sua capacidade 

de representatividade de si mesma em determinado padrão (MATOS, 2006). Em 

relação ao DE, a acurácia dos indicadores clínicos retrata o autêntico estado de 

saúde do paciente, diferenciando um real diagnóstico de outros possíveis (LUNNEY, 

2003; MATOS; CRUZ, 2009).  

Desse modo, é necessário realizar estudos de validação de diagnósticos de 

enfermagem com o intuito de analisar a pertinência dos indicadores clínicos para a 

identificação precisa dos mesmos.  Os estudos de validação realizam a acurácia do 

julgamento clínico quanto à relevância, pertinência, especificidade e coerência dos 

componentes existentes para identificar o diagnóstico de acordo com a situação 

clínica apresentada (MATOS, 2006; MATOS; CRUZ, 2009). Esses componentes são 

os sinais e sintomas manifestados pelo paciente, também denominados 

características definidoras, e os fatores destas manifestações, nomeados de fatores 

relacionados (HERDMAN, 2012).  

Segundo Cavalcante, Sousa e Lopes (2012), realizar estudos sobre a 

acurácia dos indicadores clínicos é uma ferramenta essencial para a enfermagem, 

pois promove a clareza dos diagnósticos presentes no sistema de classificação da 

NANDA Internacional (NANDA-I), tornando mais fácil o uso dessa taxonomia pelos 

enfermeiros na prática. 
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De acordo com Herdman (2012), os diagnósticos de enfermagem são 

elencados pelas interpretações científicas dos dados clínicos apresentados pelos 

pacientes e são utilizados para nortear o planejamento, a implementação e 

avaliação do cuidado assistencial. 

A taxonomia da NANDA Internacional é a mais conhecida mundialmente, e 

os diagnósticos de enfermagem são instrumentos padrões que descrevem o 

conhecimento e a prática profissional, direcionando a assistência prestada e os 

resultados a serem alcançados (HERDMAN, 2011; SANTOS et al., 2008). 

Os DEs do sistema de classificação da NANDA-I possuem os seguintes 

elementos: título, que nomeia o diagnóstico; definição, que descreve claramente o 

título; características definidoras, indícios clínicos que são identificados através da 

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

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

(BOERY; GUIMARÕES; BARROS, 2005; HERDMAN, 2011). Ressalta-se que, neste 

estudo, o termo “indicador clínico” foi utilizado para representar as manifestações 

clínicas identificadas na clientela, e “fatores etiológicos”, para os elementos causais 

do diagnóstico de enfermagem. 

Destaca-se a importância da coleta dos dados relativos à história clínica e ao 

exame físico do paciente realizada pelo enfermeiro na identificação do diagnóstico 

de enfermagem. Dessa forma, quanto maior a quantidade e a precisão dos dados 

coletados pelo enfermeiro, melhor será a identificação dos problemas encontrados 

na avaliação clínica. E, assim, mais pertinente será o levantamento dos diagnósticos 

de enfermagem (SOUZA; BARROS, 1998).  

Entretanto, a identificação do DE é um desafio para o enfermeiro, visto que a 

interpretação das respostas humanas é complexa por configurar as impressões 

subjetivas, levando ao risco de uma baixa acurácia diagnóstica (LUNNEY, 2004). 

Segundo a mesma autora, as manifestações clínicas dos pacientes aos problemas 

de saúde podem ser facilmente mal interpretadas, devido às variações nas 

avaliações dos enfermeiros. Outro fator contribuinte para uma interpretação errônea 

é a presença de sinais e sintomas inespecíficos pelo usuário, o que leva o 

enfermeiro a escolher diagnósticos de enfermagem, por vezes, incorretos (SILVA; 

LUCENA, 2011).  

Destarte, é importante questionar sobre a identificação precisa dos 

diagnósticos de enfermagem, visando ao aperfeiçoamento da interpretação do 
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conjunto de informações coletadas e à redução do risco e da incerteza de se traçar 

um DE incoerente ao real estado de saúde do usuário (SILVA; LUCENA, 2011). 

Nesse contexto, uma das maiores contribuições de estudos sobre validação é a 

melhoria na qualidade da assistência prestada ao paciente, através da redução de 

viés que interfere na escolha e identificação de diagnósticos mais fidedignos, 

escolha de intervenções mais apropriadas e uma obtenção de resultados mais 

seguros.  

Assim, para que essas decisões vislumbrem as reais prioridades dos 

pacientes, torna-se essencial que o profissional atinja um nível de raciocínio clínico, 

através da interação de atividades de cognição, fundamentação e experiência clínica 

(CORREA, 2003). 

Para tanto, o enfermeiro deve utilizar mecanismos indispensáveis e comuns 

entre os meios de identificação de um diagnóstico, a saber: coleta de informações 

sobre os históricos dos usuários, e da sua situação atual; analisar e relacionar essas 

informações; e construir o diagnóstico mais preciso e válido (CARVALHO; GARCIA, 

2002). 

Diante disso, Lopes, Silva e Araújo (2012) afirmam que a acurácia dos 

indicadores clínicos dos diagnósticos de enfermagem engloba dois pontos 

fundamentais: a precisão de que as informações colhidas contemplem as 

manifestações observadas e a fundamentação do raciocínio clínico. 

Associadas a esses fatos, ainda existem as questões culturais, já que, 

muitas vezes, os diagnósticos de enfermagem são elaborados e desenvolvidos em 

países diferentes, fato este que pode resultar em alguns problemas de linguagem, 

tornando-se necessárias alterações do modelo inicial. Assim, ao se investigar um 

mesmo diagnóstico em diferentes populações, nota-se que há a necessidade de 

validar os componentes responsáveis pela conclusão diagnóstica dentro da 

realidade específica da população em estudo (SOUSA, 2010). Com isto, percebe-se 

a importância da realização de estudos de validação dos diagnósticos de 

enfermagem em situações específicas, como a hemodiálise.  

Pesquisas realizadas identificaram alguns DEs da taxonomia II da NANDA 

Internacional em pacientes renais submetidos à hemodiálise, a saber: Risco de 

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

excessivo; Baixa estima situacional; Proteção ineficaz; Desobediência; Autocontrole 

ineficaz da saúde; Dor aguda; Percepção sensorial perturbada; Integridade da pele 
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prejudicada; Insônia; Tristeza crônica; Conhecimento deficiente; Medo; Mobilidade 

física prejudicada; Risco de sentimento de impotência; Manutenção ineficaz da 

saúde; Náusea; Risco de glicemia instável; Risco de desequilíbrio eletrolítico; Risco 

de desequilíbrio do volume de líquidos (COSTA et al., 2010; DALLE; LUCENA, 2012; 

FRAZÃO, 2012; HOLANDA; SILVA, 2009, LATA et al., 2008). 

Dentre os DEs presentes nessa clientela, encontra-se o Autocontrole 

Ineficaz da Saúde (AIS), o qual retrata as dificuldades vivenciadas pelos pacientes, 

bem como o seu real estado de saúde. Esse diagnóstico pertence ao domínio 

promoção da saúde, classe controle da saúde, e é definido como “padrão de 

regulação e integração à vida diária de um regime terapêutico para tratamento de 

doenças e suas sequelas que é insatisfatório para alcançar as metas específicas de 

saúde” (HERDMAN, 2012, p. 209). 

As características definidoras presentes nesse diagnóstico de enfermagem 

são: escolhas na vida diária ineficazes para atingir as metas de saúde; expressão de 

desejo de controlar a doença; expressão de dificuldade com os regimes prescritos; 

falha em agir para reduzir fatores de risco; falha em incluir regimes de tratamento à 

vida diária. E apresenta os seguintes fatores relacionados: barreiras percebidas; 

benefícios percebidos; complexidade do regime terapêutico; complexidade do 

sistema de atendimento de saúde; conflito familiar; conflitos de decisão; déficit de 

apoio social; déficit de conhecimento; demandas excessivas (por exemplo, 

individuais, familiares); dificuldades econômicas; gravidade percebida; impotência; 

número inadequado de indícios à ação; padrões familiares de cuidados de saúde; 

regime; suscetibilidade percebida (HERDMAN, 2012, p. 209). 

Pesquisas revelam que aderir ao regime terapêutico da DRC é uma das 

principais dificuldades dos pacientes, tendo influência direta dos fatores 

socioeconômicos e do pouco conhecimento do desenvolvimento da doença. 

Destaca-se, assim, a não adesão ao regime terapêutico como um dos principais 

responsáveis por acelerar o curso da doença (BASTOS et al., 2004; LEGGAT et 

al.,1998). Segundo Queiroz et al. (2008), a não adesão ao tratamento da DRC é 

também influenciada pela vulnerabilidade do apoio desse doente para o convívio em 

sociedade e em família. 

Nesse contexto, percebe-se que o diagnóstico de enfermagem AIS se aplica 

ao indivíduo que não adere de forma eficaz ao regime terapêutico, como os 

pacientes submetidos à hemodiálise. No entanto, a validação clínica dos indicadores 
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clínicos desse diagnóstico nessa população específica ainda é recente nas 

pesquisas. 

Destaca-se também o fato de um estudo, que identificou a prevalência de 

42,7% para o diagnóstico de enfermagem AIS na população submetida à 

hemodiálise, ter relatado dificuldade na sua compreensão, o qual apresentou termos 

obscuros e insuficientes para os indicadores clínicos e fatores etiológicos perante o 

paciente renal (FRAZÃO, 2012). 

Logo, realizar a análise de conteúdo por juízes e a validação clínica dos 

indicadores clínicos do paciente proporciona a identificação correta dos DEs 

traçados, assim como das ações de enfermagem, contribuindo para um resultado 

desejável (LUNNEY, 2004; MATOS, CRUZ, 2009; MELO et al., 2011). 

Frente às dificuldades de realizar a inferência diagnóstica, surge a 

necessidade de pesquisas sobre validação de diagnóstico de enfermagem em 

populações específicas (no caso, pacientes submetidos à hemodiálise), com o intuito 

de identificar de forma mais acurada as respostas humanas desta clientela e, assim, 

o estabelecimento de intervenções adequadas e embasadas cientificamente.  

Dessa forma, surgiu a questão norteadora do presente estudo: Quais são os 

indicadores clínicos que apresentam melhores medidas de acurácia para o 

diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 

submetidos à hemodiálise? Em decorrência, esta pesquisa foi fundamentada pelo 

seguinte pressuposto: Existe um conjunto de indicadores clínicos que apresentam 

melhores medidas de acurácia para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole 

Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise. 

Espera-se, assim, que este estudo contribua para o desenvolvimento e 

refinamento da linguagem diagnóstica no âmbito da enfermagem, colaborando para 

o desenvolvimento da classificação dos DEs da NANDA Internacional. Outrossim, 

para promover um direcionamento da assistência de enfermagem para as reais 

necessidades do paciente renal. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 Geral 

• Verificar a validação de conteúdo e clínica dos elementos que compõem o 

diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 

submetidos à hemodiálise. 

 

 

2.2  Específicos 
 
• Identificar a pertinência dos componentes construídos do diagnóstico de 

enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à 

hemodiálise; 

• Verificar junto a juízes a adequação de definições conceituais e empíricas dos 

indicadores clínicos e fatores etiológicos do diagnóstico de enfermagem 

Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise; 

• Estimar a prevalência do diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da 

Saúde e de seus indicadores clínicos e fatores etiológicos em pacientes 

submetidos à hemodiálise; 

• Determinar a acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 

Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise. 
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3 MATERIAS E MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo de validação de diagnósticos de enfermagem. Para 

realizar esse tipo de estudo, Lopes, Silva e Araújo (2012) propõem três etapas 

metodológicas, a saber: Análise de conceito, Análise de conteúdo por juízes e 

Validação clínica dos indicadores clínicos. 

Segundo Lopes, Silva e Araújo (2012) a definição de cada etapa é: 1) a 

análise de conceito consiste na identificação dos atributos, antecedentes (fatores 

etiológicos) e consequentes (indicadores clínicos) do diagnóstico de enfermagem, 

além de construir as definições operacionais de cada componente do DE; 2) a 

Análise de conteúdo por juízes propõe estimar a concordância de peritos quanto à 

definição do diagnóstico de enfermagem, à inclusão/exclusão de determinado 

componente, bem como à pertinência das definições empíricas destes; 3) na última 

etapa, a Validação clínica dos indicadores clínicos busca identificar a 

representatividade destes na inferência de determinado diagnóstico. 

Este estudo desempenhou as duas etapas: Análise de conteúdo por juízes e 

Validação clínica dos indicadores clínicos. A análise de conceito foi realizada em 

estudo anterior por Silva (2014). 
 

3.2 Primeira etapa – análise de conteúdo por juízes 
 

Nesta etapa, realizou-se a análise de conteúdo por juízes, os quais 

avaliaram a pertinência dos componentes do diagnóstico de enfermagem 

Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise. Foram 

avaliados os seguintes elementos do DE: definição, localização, indicadores clínicos 

e fatores etiológicos, bem como as definições conceituais e empíricas destes. 

A proporção dos juízes foi estimada por meio da fórmula: n = Z∞
2 * P * (1 - P) 

/ e2, em que “Z∞” indica o nível de confiança adotado; “P” é o percentual esperado de 

juízes que indiquem a adequação de cada item; e "e" representa a diferença 

aceitável proporcional em relação ao que seria de esperar. Para tanto, adotaram-se 
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os seguintes parâmetros: Z∞= 95% (1,96), P = 85%, e = 15% (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2012). Assim, a amostra foi composta por 22 juízes. 

O recrutamento dos juízes ocorreu no mês de julho de 2014, por meio da 

ferramenta de busca da Plataforma Lattes do portal do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com o auxílio do termo: Estudo 

de validação de diagnósticos de enfermagem. Assim, encontrou-se um total de 

1.512 enfermeiros. Para refinamento da busca, adotaram-se os critérios: ser 

proficiente no idioma português; ter experiência clínica em hemodiálise e/ou possuir 

alguma publicação científica sobre diagnósticos de enfermagem da NANDA 

Internacional. 

Desse modo, foram captados 37 juízes. Este quantitativo superior à amostra 

justifica-se pela impossibilidade de contato do pesquisador com os juízes, recusa em 

participar da pesquisa e a não devolução do instrumento devidamente preenchido. 

Posteriormente, para cada enfermeiro selecionado, foi enviada a carta-convite 

(APÊNDICE A), por meio eletrônico, contendo informações das pesquisadoras e 

esclarecimentos dos objetivos da pesquisa. Após o aceite em participar da pesquisa, 

cada juiz recebeu, via e-mail, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE B). Este deveria ser assinado, digitalizado e devolvido ao pesquisador 

por e-mail. E, somente após o recebimento do TCLE devidamente assinado, foi 

enviado o instrumento para a análise. 

O período de análise ocorreu nos meses de agosto de 2014 a janeiro de 

2015. Inicialmente foram contatados 29 enfermeiros e, destes, três não aceitaram 

participar do estudo e 12 não devolveram o instrumento preenchido, após três 

tentativas de reenvio de e-mail. Contudo, apenas 14 enfermeiros responderam à 

pesquisa. Desse modo, foram enviadas oito cartas-convites aos enfermeiros que 

ainda pertenciam à lista de captação, e estes concluíram a pesquisa. Assim, 

totalizou-se em 22 juízes. 

O instrumento (APÊNDICE C) era constituído de um formulário de entrevista 

semiestruturado, dividido em duas partes: dados de identificação e experiência dos 

juízes, e dados referentes à validação do diagnóstico de enfermagem Autocontrole 

Ineficaz da Saúde, com os seguintes itens: definição e localização do diagnóstico, 

nomenclatura, definições conceitual e empírica dos indicadores clínicos e fatores 

etiológicos elencados na etapa de análise de conceito (SILVA, 2014). Dessa forma, 

para avaliar a pertinência de cada elemento, os juízes deveriam atribuir um valor por 
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meio de uma escala do tipo Likert com cinco níveis: 1: nada indicativo/pertinente; 2: 

muito pouco indicativo/pertinente; 3: de algum modo indicativo/pertinente; 4: muito 

indicativo/pertinente; e 5: muitíssimo indicativo/pertinente. No que condiz à definição 

e à localização do DE, a avaliação foi realizada de forma a assinalar a opção mais 

adequada. 

A organização dos dados foi realizada em planilhas do Programa Microsoft 

Excell 2010 e recodificados em escala dicotômica, com a finalidade de refinar a 

adequação dos itens. Assim, os itens classificados com 1, 2 ou 3 foram 

considerados inadequados e os itens classificados em 4 ou 5 foram considerados 

adequados. 

Para análise dos dados, utilizou-se o software estatístico R versão 2.12.1, 

onde empregou-se o teste binomial para verificar a proporção de juízes que 

avaliavam o item como pertinente, isto é, se é maior ou igual a determinado valor 

pré-estabelecido (85%).  

O teste binomial é realizado em amostras que se constituem em apenas 

variáveis dicotômicas (sucesso ou insucesso), e se torna útil para mensurar a 

proporção de sucesso, por meio do valor p, observada na amostra (AYRES et al., 

2007). 

Para tanto, o nível de significância estatística adotada foi de 5%, cujo valor p 

superior a 0,05 classificou o item como pertinente. Assim, os componentes que não 

apresentassem estas proporções foram eliminados da proposta final para o DE 

Autocontrole Ineficaz da Saúde. 

 

3.3 Segunda etapa – análise de acurácia dos indicadores clínicos 
  

A etapa de análise de acurácia dos indicadores clínicos do DE Autocontrole 

Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise foi realizada em um 

serviço de referência em nefrologia, localizado no Município de Natal, no Estado do 

Rio Grande do Norte (RN). Constitui-se de uma unidade particular, conveniada ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar a prestação do serviço de diálise aos 

pacientes com doença renal. 

Nesta etapa da pesquisa, a população estimada foi de 300 pacientes que 

realizam o serviço de hemodiálise na clínica de nefrologia selecionada para a 

realização do estudo. 
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Por não existirem fórmulas disponíveis para a realização de cálculo amostral 

deste tipo de estudo, esse valor foi obtido de acordo com a recomendação de 

Swanson et al. (2012), para a análise de classe latente, definido com base em 

aproximadamente 17 indivíduos para cada indicador clínico. O diagnóstico de 

enfermagem AIS apresentou 12 indicadores clínicos, para tanto, o cálculo amostral 

foi estimado em 204 pacientes. Contudo, a amostra final deste estudo compôs-se de 

200 indivíduos.  

Os critérios de inclusão adotados foram: pacientes com idade igual ou 

superior a 18 anos que estejam em tratamento hemodialítico. E os critérios de 

exclusão: pacientes com dificuldade de comunicação verbal que impossibilite a 

coleta de dados; pacientes desorientados em relação ao tempo, espaço e 

autopsíquico.  

O processo de amostragem deu-se por conveniência de forma consecutiva. 

Esse tipo de amostragem é caracterizado como não probabilístico, onde o 

pesquisador seleciona os elementos acessíveis, através dos critérios de inclusão, 

considerando que estes possam representar o universo (GIL, 2008). 

Para o procedimento de coleta de dados, utilizou-se um instrumento do tipo 

formulário (APÊNDICE D), elaborado de acordo com o conjunto de indicadores 

clínicos e fatores etiológicos, e suas definições conceituais e empíricas, do DE 

Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise, proposto 

na etapa anterior deste estudo. O formulário possui perguntas abertas e fechadas, 

com variáveis categóricas e numéricas, divididas em: dados de identificação e dados 

clínicos. O instrumento foi validado por seis enfermeiras que trabalham com a 

temática de estudos de validação, pertencentes ao grupo de pesquisa Práticas 

Assistenciais e Epidemiológicas em Saúde e Enfermagem (PAESE) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

Com o intuito de padronizar a coleta de dados e evitar discrepância na 

interpretação dos questionamentos entre as pesquisadoras, construiu-se um 

protocolo de coleta de dados (APÊNDICE E). Ademais, foi realizado um treinamento, 

com duas enfermeiras e uma bolsista de iniciação científica que auxiliaram o 

procedimento de coleta, a fim de padronizar os dados coletados. Este treinamento 

ocorreu por meio de discussões sobre as temáticas a seguir: fisiopatologia da 

doença renal, terapias renais substitutivas, diagnósticos de enfermagem prevalentes 
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na clientela, processo de validação de diagnósticos de enfermagem e, por fim, o 

protocolo de coleta de dados.  

Ainda, durante o treinamento, as coletadoras praticaram o manuseio em 

balanças mecânicas e eletrônicas, material a ser utilizado durante a coleta. 

Ressalta-se que a balança era devidamente calibrada diariamente, antes do início 

da coleta, mediante a necessidade desta. 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de março e abril de 2015. Os 

dados foram extraídos de fonte primária e secundária, a primeira, diretamente com 

os pacientes, através de entrevista e exame físico e, a segunda, mediante consulta 

aos registros clínicos no prontuário, referentes aos dados de tempo de hemodiálise e 

exames laboratoriais. 

Após a coleta, os dados obtidos foram organizados em planilhas do 

programa Microsoft Excel 2010, contendo cada variável investigada. Estas foram 

analisadas e julgadas determinando a presença ou ausência dos indicadores 

clínicos do diagnóstico Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à 

hemodiálise. 

Os dados foram analisados por meio do software estatístico R versão 2.12.1. 

Para a análise descritiva das variáveis sociodemográficas e clínicas, realizou-se o 

cálculo das frequências relativas e absolutas dos dados categóricos, das medidas de 

tendência central e dispersão das variáveis numéricas, e o teste de Kolmogorov 

Smirnov para averiguar a normalidade destes. Assim, considerou-se o valor p < 

0,05. 

Para a análise de precisão de indicadores clínicos, mediante a 

especificidade e sensibilidade de cada indicador clínico do diagnóstico de 

enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde, foi utilizado o método de Análise de 

Classes Latentes (ACL). Este método consiste em uma modelagem matemática 

fundamentada em suposições que indicam que um dado não observável ou latente 

determina as relações existentes entre dados observáveis (COLLINS; LANZA, 

2010). Para a enfermagem, os dados não observáveis ou latentes e os dados 

observáveis correspondem aos diagnósticos de enfermagem e indicadores clínicos, 

respectivamente. 

A sensibilidade mensura corretamente a identificação da presença das 

manifestações clínicas em indivíduos com o diagnóstico em questão (BELTRÃO, 

2011; LOPES; SILVA; ARAUJO, 2012). De outro modo, a especificidade representa 
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a provável identificação correta da ausência de um indicador clínico em indivíduos 

sem o diagnóstico em estudo (BELTRÃO, 2011; LOPES; SILVA; ARAUJO, 2012). 

Neste caso, foi utilizado um modelo de duas classes latentes de efeitos 

randômicos para cálculo dos valores de sensibilidade e especificidade com os 

respectivos intervalos de confiança de 95%. Ainda, aplicou-se o teste da razão de 

verossimilhança (G2), com a finalidade de verificar a bondade do ajuste do modelo 

de classe latente. Dessa forma, um indicador clínico foi considerado estatisticamente 

significante quando um dos seus intervalos de confiança (seja para a sensibilidade 

ou especificidade) era superior e não passava pelo valor de 0,5 (COLLINS; LANZA, 

2010). 

Para tanto, um modelo inicial de classe latente com todos os indicadores 

clínicos foi inicialmente ajustado e nomeado de modelo nulo. Assim, a partir deste 

modelo, os indicadores clínicos que apresentassem o pior desempenho eram 

avaliados, inicialmente, pela não significância estatística dos intervalos de confiança 

e, posteriormente, pelo menor valor da área sob a curva Operador-Receptor – curva 

ROC (média dos valores entre sensibilidade e especificidade) (COLLINS; LANZA, 

2010).  

Desse modo, os indicadores clínicos que não apresentavam resultados 

satisfatórios eram sequencialmente retirados do conjunto de dados. Frente a estes 

resultados, um novo modelo de classe latente era ajustado até que o teste de 

bondade de ajuste mostrasse igualdade entre frequência observadas na amostra e 

esperadas a partir do modelo (COLLINS; LANZA, 2010). 

Após a análise, os dados foram organizados em tabelas, e discutiu-se por 

meio de literatura relevante ao tema. 

 

3.4 Aspectos éticos 
 

Em consideração aos aspectos éticos e administrativos enviou-se o termo de 

anuência (APÊNDICE F) para a direção da clínica de hemodiálise onde a pesquisa 

foi realizada, com o intuito de obter a autorização prévia.  Em seguida, a proposta da 

pesquisa foi encaminhada para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, onde obteve aprovação sob o Parecer de número 

387.837 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 
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18486413.0.0000.5537 (ANEXO A), respeitando a Resolução nº 466/2012 sobre 

pesquisa com seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2012).  

Ressalta-se que a coleta dos dados, em cada etapa, foi iniciada somente 

após o aceite do convite para participação na pesquisa, explanação dos objetivos, 

finalidades e procedimentos a serem realizados, e subsequente à assinatura do 

TCLE para os juízes (APÊNDICE G) e TCLE para os pacientes (APÊNDICE H). Para 

os pacientes que não sabiam ler ou que por outra razão não podiam realizou-se a 

leitura e foi solicitada a assinatura com a impressão digital. 

Por não se tratar de uma pesquisa experimental, ressalta-se que esta 

pesquisa possuiu risco mínimo, sendo garantidos a privacidade e o sigilo de 

qualquer informação, bem como o direito de qualquer participante de rejeitar ou 

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

 

3.5 Financiamento 
 

Este estudo obteve financiamento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), através do processo 

477559/2013-1. Ademais, houve o financiamento da bolsa de estudo pela 

Coordenação de Comunicação Social (CAPES).  
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4 RESULTADOS 
 

 Os resultados deste estudo serão apresentados de forma descritiva e 

em quadros e tabelas, distribuídos nas etapas de Análise de conteúdo por juízes e 

Validação clínica. 

4.1 Análise de conteúdo por juízes do diagnóstico de enfermagem 
Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise 
 

Nesta etapa 22 juízes avaliaram a pertinência dos indicadores clínicos e 

fatores etiológicos do DE Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à 

hemodiálise. Destes, 13 enfermeiros trabalhavam na docência, quatro eram 

enfermeiros assistenciais e cinco eram estudantes de pós-graduação. 

A Tabela 1, a seguir, mostra a caracterização dos 22 juízes que 

compuseram a amostra desta etapa da pesquisa. 

Tabela 1 – Caracterização dos juízes (n=22). Natal, 2015 
Variáveis n % 

Sexo     
Feminino 21 95,5 
Masculino   1   4,5 
Região de trabalho   
Nordeste 20 91,0 
Sudeste   1   4,5 
Outro país   1   4,5 
Titulação    
Mestrado 19 86,4 
Doutorado 11 50,0 
Especialização 11 50,0 
Instituição de trabalho no último ano   
Instituição de ensino 20 91,0 
Hospital   7 31,8 
Realização de estudos sobre a temática de DEs da NANDA 
Internacional 

  

Sim  21 95,5 
Não   1   4,5 
Realização de estudos sobre a temática de Nefrologia   
Sim 12 54,5 
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Continuação 
Tabela 2 – Caracterização dos juízes (n=22). Natal, 2015 
Não 10 45,5 
Participação em grupos de pesquisa sobre DEs da NANDA 
Internacional 

  

Sim  18 81,8 
Não   4 18,2 
Ministra disciplinas com a temática de DEs da NANDA 
Internacional 

  

Sim 19 86,4 
Não   3 13,6 
Ministra disciplinas com a temática de 
nefrologia/hemodiálise 

  

Sim   4 18,2 
Não 18 86,4 
Utilização de DEs da NANDA Internacional na prática 
clínica 

  

Sim 10 45,5 
Não 12 54,5 
Utilização de DEs da NANDA Internacional no ensino   
Sim 19 86,4 
Não   3 13,6 
Assistência de enfermagem a paciente em HD ou com o 
DE AIS 

  

Sim 14 63,3 
Não   8 36,7 
Identificação do DE AIS na prática   
Poucas vezes 10 45,5 
Frequentemente   8 36,4 
Não lembra   3 13,6 
Nunca   1 4,5 
 Média DP Mediana  p* 
Idade 31,14 4,57 30,00 0,031 
Tempo de formação profissional   7,95 4,43   7,00 0,096 
Legenda: DE(s) – diagnóstico(s) de enfermagem, HD – hemodiálise, AIS – Autocontrole 
ineficaz da saúde, DP – desvio padrão, * – Teste de Kolmogorov-Smirnov. 

   
Frente a este resultado, nota-se que 95,5% dos juízes eram do sexo 

feminino, e 91% residiam na Região Nordeste, sendo 10 residentes no Estado do 

Rio Grande do Norte, sete no Estado do Ceará, dois no Estado do Maranhão, um no 

Estado da Paraíba e um no Estado de São Paulo, no Brasil. Apenas um juiz morava 

no estado de Illinois, nos Estados Unidos da América. 
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Em relação à titulação, 86,4% eram mestres, 50%, doutores e 50% tinham 

especialização. Salienta-se que alguns participantes tinham mais de um título. 

Quanto à instituição de trabalho no último ano, 91% dos juízes relataram trabalhar 

em instituições de ensino e apenas 9%, em instituições de saúde no âmbito 

hospitalar. 

No que condiz à participação de grupos de pesquisa, 81,8% dos juízes 

afirmaram pertencer a grupos que abordam a temática de diagnósticos de 

enfermagem, por um período mínimo de dois anos e máximo de 11 anos. A maioria 

dos juízes (95,5%) participou de autoria de estudos sobre DEs e mais da metade 

(54,5%), na temática de nefrologia. 

Dos juízes participantes deste estudo, 86,4% ministravam aulas em 

disciplinas que envolvem diagnósticos de enfermagem e utilizam o DE no ensino 

teórico ou prático. Mais da metade dos juízes (63,3%) relatou ter prestado 

assistência de enfermagem a pacientes em tratamento hemodialítico ou com o 

diagnóstico de enfermagem AIS.  

Quanto à identificação do DE Autocontrole Ineficaz da Saúde na prática 

profissional, 45,5% dos juízes relataram inferir este DE poucas vezes, 36,4%[,] de 

forma frequente, 13,6% dos juízes não lembravam a identificação deste diagnóstico 

de enfermagem, e 4,5% revelaram nunca ter identificado este DE na clientela 

assistida. 

A variável idade apresentou distribuição não normal (p <0,05), indicando que 

a mediana de idade foi 30,00, sendo a idade mínima de 22 anos e a idade máxima, 

de 44 anos. Já a variável tempo de formação profissional apontou distribuição 

normal, com p valor >0,05, o que mostra que a média de tempo de formação 

profissional foi de 7,95 anos, em que o tempo mínimo era de 1 ano e o tempo 

máximo, de 19 anos. 

Os dados apresentados na Tabela 2 representam a análise dos juízes 

perante a definição do diagnóstico de enfermagem AIS e a sua localização na 

taxonomia da NANDA-I. 
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Tabela 3 – Análise dos juízes da definição e localização do diagnóstico de enfermagem 
Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 
Variáveis n % 
Definição    
Inabilidade do paciente para controlar hábitos e alcançar as metas 
terapêuticas acordadas com os profissionais, resultando em 
complicações à saúde (Análise do conceito). 

12 54,5 

Padrão de regulação e integração à vida diária de um regime 
terapêutico para tratamento de doenças e suas sequelas que é 
insatisfatório para alcançar as metas específicas de saúde (NANDA 
Internacional). 

11 45,5 

Domínios e classes   
Domínio 1: Promoção da Saúde e Classe 2: Controle da saúde 22 100 
Domínio 1: Promoção da Saúde e Classe 1: Percepção da saúde   0     0 

 
Conforme os dados apresentados, a maioria dos juízes (54,5%) afirmou que 

a definição que mais condiz com o diagnóstico de enfermagem AIS é a definição 

formulada a partir da análise de conceito de Silva (2014). Em relação à localização 

deste DE na taxonomia da NANDA-I, houve unanimidade dos juízes quanto à 

adequação do AIS no Domínio Promoção da Saúde e Classe Controle da Saúde. 

A seguir, a Tabela 3 apresenta a avaliação dos juízes quanto à pertinência 

dos indicadores clínicos do DE em questão. 
Tabela 4 – Avaliação da adequação dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 
Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Indicadores clínicos N % p* 
Expressão de dificuldade com os regimes prescritos 22 100,0 1,000 
Escolhas de vida diária ineficazes para atingir metas 
de saúde 21 95,5 0,972 

Intensificação de complicações da doença renal 
crônica 21 95,5 0,972 

Alterações de exames laboratoriais 20 90,9 0,863 
Aumento dos efeitos dos sintomas 20 90,9 0,863 
Busca a serviços de emergência 20 90,9 0,863 
Elevado ganho de peso interdialítico (acima de 2 kg) 19 86,4 0,661 
Infecção 19 86,4 0,661 
Expressão de desejo de controlar a doença 17 77,3 0,226 
Qualidade de vida 16 72,7 0,099 
Abandono do tratamento 13 59,1 0,002 
Falha em agir para reduzir risco 12 54,5 0,000 
Falta ao tratamento 12 54,5 0,000 
Problema na fístula 12 54,5 0,000 
 Baixa autoestima 11 50,0 0,000 
Hospitalizações e com período prolongado 11 50,0 0,000 
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  Continuação 
Tabela 5 – Avaliação da adequação dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 
Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Remoção dificultada de líquidos durante a hemodiálise 11 50,0 0,000 
Alteração no tempo de tratamento   9 40,9 0,000 
Excesso de estresse   9 40,9 0,000 
Aumento das despesas do tratamento   8 36,4 0,000 
Fadiga   8 36,4 0,000 
*Teste Binomial 

De acordo com os dados apresentados, os indicadores clínicos que não 

apresentaram a proporção de adequação de 85% e valor p superior a 0,05 foram 

eliminados do DE Autocontrole Ineficaz da Saúde. Assim, 11 indicadores clínicos 

foram removidos da proposta final para o DE em questão, a saber: Abandono do 

tratamento, Falha em agir para reduzir risco, Falta ao tratamento, Problema na 

fístula, Baixa autoestima, Hospitalizações e com período prolongado, Remoção 

dificultada de líquidos durante a hemodiálise, Alteração no tempo de tratamento, 

Excesso de estresse, Aumento das despesas do tratamento e Fadiga. 

No que condiz ao título dos indicadores clínicos, parte dos juízes propôs as 

seguintes alterações: Intensificação de complicações da doença renal crônica para 

Intensificação de complicações da doença; Qualidade de vida para Qualidade de 

vida prejudicada; Aumento dos efeitos dos sintomas para Intensificação dos 

sintomas da doença; Busca a serviços de emergência para Busca frequente a 

serviços hospitalares; Expressão de desejo de controlar a doença para Não 

expressão de desejo de controlar a doença. Além disso, houve a sugestão de oito 

juízes para que o indicador clínico Busca frequente a serviços hospitalares fosse 

atribuído aos fatores etiológicos do diagnóstico de enfermagem AIS. Portanto, ao 

analisar as sugestões destes juízes, verificou-se a pertinência destas, acatando-as. 

Na Tabela 4, são apresentados os dados referentes à avaliação dos juízes 

em relação à adequação dos fatores etiológicos do diagnóstico AIS.  

Tabela 6 – Avaliação da adequação dos fatores etiológicos do diagnóstico de enfermagem 
Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Fatores relacionados n % p* 
Complexidade do regime terapêutico 21 95,5 0,972 
Conhecimento deficiente 21 95,5 0,972 
Falha na comunicação 21 95,5 0,972 
Falta de motivação 21 95,5 0,972 
Inadaptação às novas condições 21 95,5 0,972 
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Continuação 
Tabela 7 – Avaliação da adequação dos fatores etiológicos do diagnóstico de enfermagem 
Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Comparecimento irregular nas sessões de hemodiálise 20 90,9 0,863 
Falta de planejamento 20 90,9 0,863 
Falta de suporte emocional 20 90,9 0,863 
Não adesão ao tratamento 20 90,9 0,863 
Natureza assintomática da doença 20 90,9 0,863 
Tempo gasto nas sessões de hemodiálise 20 90,9 0,863 

x Uso inadequado de medicações 20 90,9 0,863 
Comorbidades 19 86,4 0,661 
Desistências de metas 19 86,4 0,661 
Disfunção neurocognitiva 19 86,4 0,661 
Gravidade percebida 19 86,4 0,661 
Autoimagem negativa 18 81,8 0,424 
Crenças 18 81,8 0,424 
Experiências anteriores 18 81,8 0,424 
Fator sociodemográfico 18 81,8 0,424 
Tristeza crônica 17 77,3 0,226 
Ansiedade 16 72,7 0,099 
Benefícios percebidos 16 72,7 0,099 
Função renal residual 16 72,7 0,099 
Obesidade 15 68,2 0,036 
Dor para punção na fístula arteriovenosa 13 59,1 0,002 
Rede de apoio social falha 13 59,1 0,002 
Identificação de barreiras para mudanças 12 54,5 0,000 
Conflito familiar 11 50,0 0,000 
Demandas excessivas 11 50,0 0,000 
Disfunção sexual 11 50,0 0,000 
Falha de transporte para a hemodiálise 11 50,0 0,000 
Planos de tratamento mal definidos 11 50,0 0,000 
Problemas financeiros 11 50,0 0,000 
Estado psicológico negativo 10 45,5 0,000 
Falta de cuidados com a fístula 10 45,5 0,000 
Inadequação da diálise 10 45,5 0,000 
Não adesão a restrição alimentar 10 45,5 0,000 
Quebra das necessidades humanas básicas 10 45,5 0,000 
Não adesão a restrição hídrica   9 40,9 0,000 
Negociação falha 9 40,9 0,000 
Padrões Familiares de cuidados de saúde 9 40,9 0,000 
Autoeficácia 8 36,4 0,000 
Susceptibilidade Percebida 8 36,4 0,000 
Número Inadequado de indícios à ação 7 31,8 0,000 
Políticas de saúde 7 31,8 0,000 

*Teste Binomial 
Conforme os dados apresentados na tabela acima, os fatores etiológicos 

que não apresentaram o índice de concordância adotado (85%) e p valor superior a 

0,05 foram retirados da proposta final do DE Autocontrole Ineficaz da Saúde. Assim, 
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foram eliminados 22 fatores relacionados, a saber: Obesidade, Dor para punção na 

fístula arteriovenosa, Rede de apoio social falha, Identificação de barreiras para 

mudanças, Conflito familiar, Demandas excessivas, Disfunção sexual, Falha de 

transporte para a hemodiálise, Planos de tratamento mal definidos, Problemas 

financeiros, Estado psicológico negativo, Falta de cuidados com a fístula, 

Inadequação da diálise, Não adesão a restrição alimentar, Quebra das necessidades 

humanas básicas, Não adesão a restrição hídrica, Negociação falha, Padrões 

Familiares de cuidados de saúde, Autoeficácia, Susceptibilidade Percebida, Número 

Inadequado de indícios à ação, Políticas de saúde.  

 Questionou-se aos juízes quanto à nomenclatura mais pertinente para dois 

fatores etiológicos encontrados na análise de conceito e que eram similares aos 

pertencentes à NANDA-I, são eles: Conhecimento deficiente/Déficit de 

conhecimento; Identificação de barreiras para mudanças/Barreiras percebidas, 

respectivamente. Diante disso, 72,7% dos juízes avaliaram como mais indicativo o 

título de Conhecimento deficiente e 54,5% julgaram Barreiras percebidas como mais 

pertinente. 

Em relação à nomenclatura dos fatores etiológicos, parte dos juízes (36,6%) 

sugeriu as seguintes alterações: Fator sociodemográfico por Fator sociodemográfico 

desfavorável; Uso inadequado de medicações por Uso inadequado de 

medicamentos; Autoimagem negativa por Imagem corporal negativa; Experiências 

anteriores por Experiências anteriores negativas; Benefícios percebidos por 

Benefícios não percebidos; Gravidade percebida por Não percepção da gravidade 

da doença. Ademais, propuseram a transposição dos fatores etiológicos Uso 

inadequado de medicamentos, Não adesão ao tratamento e Comparecimento 

irregular às sessões de diálise para compor os indicadores clínicos. Posteriormente, 

as sugestões foram discutidas entre as pesquisadoras, e verificou-se a coerência 

dessas alterações, acatando-as. 

A proposta final dos indicadores clínicos e fatores etiológicos para o 

diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 

submetidos à hemodiálise é apresentada no Quadro 1. 
Quadro 1 – Proposta final dos indicadores clínicos e fatores etiológicos para o diagnóstico 
de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise. 
Natal, 2015 

Indicadores clínicos 
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Continuação 
Quadro 2 – Proposta final dos indicadores clínicos e fatores etiológicos para o diagnóstico 
de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise. 
Natal, 2015 
Alterações de exames laboratoriais 
Comparecimento irregular às sessões de diálise 
Elevado ganho de peso interdialítico (acima de 2 kg) 
Escolhas de vida diária ineficazes para atingir metas de saúde 
Expressão de dificuldade com os regimes prescritos 
Infecção 
Intensificação de complicações da doença 
Intensificação dos sintomas da doença 
Não adesão ao tratamento 
Não expressão de desejo de controlar a doença 
Qualidade de vida prejudicada 
Uso inadequado de medicamentos 

Fatores etiológicos 
Ansiedade 
Benefícios não percebidos 
Busca frequente a serviços hospitalares 
Comorbidades 
Complexidade do regime terapêutico 
Conhecimento deficiente 
Crenças 
Desistências de metas 
Disfunção neurocognitiva 
Experiências anteriores negativas 
Falha na comunicação 
Falta de motivação 
Falta de planejamento 
Falta de suporte emocional 
Fator sociodemográfico desfavorável 
Função renal residual 
Imagem corporal negativa 
Inadaptação às novas condições 
Não percepção da gravidade da doença 
Natureza assintomática da doença 
Tempo gasto nas sessões de hemodiálise 
Tristeza crônica 
 

Desse modo, a Tabela 5 revela a avaliação de pertinência das definições 

conceituais e empíricas dos indicadores clínicos para o DE Autocontrole Ineficaz da 

Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise. 
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Tabela 8 – Análise de pertinência das definições conceituais e empíricas dos indicadores 
clínicos para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

INDICADORES CLÍNICOS n % p* 

Intensificação dos sintomas da doença 
 

   

Definição conceitual: Piora dos sintomas (fadiga, câimbras, 
hipo/hipertensão, náuseas, cefaleia, edema, dispneia, dores 
musculares, inapetência). 
 

22 100,0 1,00 

Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador 
sobre a intensificação dos sintomas supracitados: (fadiga, 
câimbras, hipo/hipertensão, náuseas, cefaleia, edema, dispneia, 
dores musculares, inapetência). 
 

21   95,5 0,972 

Expressão de dificuldade com os regimes prescritos 
 

   

Definição conceitual: Paciente expressa dificuldade em seguir 
os regimes de tratamento prescritos devido à sua complexidade e 
limitações impostas. 
 

22 100,0 1,00 

Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador 
sobre a presença de dificuldades vivenciadas para o 
cumprimento dos regimes prescritos. 
 

21   95,5 0,972 

Elevado ganho de peso interdialítico (acima de 2 kg) 
 

   

Definição conceitual: Ganho de peso interdialítico superior a 2 
kg.  
 

21   95,5 0,972 

Definição empírica: Ganho de peso interdialítico (IDWG) 
calculado como a diferença entre o peso do paciente obtido no 
início de um tratamento de diálise e o peso ao fim de diálise 
anterior. 
 

21   95,5 0,972 

Alterações de exames laboratoriais 
 

   

Definição conceitual: Alterações de exames laboratoriais (sódio, 
fósforo, potássio, ureia, creatinina, Kt/v). 
 

21   95,5 0,972 

Definição empírica: Avaliação dos resultados de exames 
laboratoriais dos pacientes. 
 

21   95,5 0,972 

Infecção 
 

   

Definição conceitual: Estado resultante da queda da albumina 
no sangue, com consequente queda da imunidade, somado a/ou 
entrada de agentes patógenos no organismo. 
 

21   95,5 0,972 
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Continuação 
Tabela 9 – Análise de pertinência das definições conceituais e empíricas dos indicadores 
clínicos para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 
Definição empírica: Investigar com paciente e profissionais do 
serviço que o paciente frequenta a ocorrência de infecções 
durante o tratamento, além de avaliar nível de albumina. 
 

21   95,5 0,972 

Escolhas de vida diária ineficazes para atingir metas de 
saúde 
 

   

Definição conceitual: O paciente faz opções da vida diária que 
são ineficazes para as metas de saúde: ingesta hídrica excessiva 
e inadequada, não cumprimento da dieta, uso inadequado ou não 
uso dos medicamentos prescritos. 
 

21   95,5 0,972 

Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre 
as escolhas diárias do paciente, se são compatíveis com as metas 
de saúde. 
 

21 95,5 0,972 

Intensificação de complicações da doença 
 

   

Definição conceitual: Agravamento e complicações da doença 
renal crônica (anemia, osteodistrofia, calcificação de tecidos 
moles, doença cardiovascular, desnutrição, deficiência visual). 
 

21 95,5 0,972 

Definição empírica: Investigar presença de complicações da 
doença renal através da entrevista, exame físico e avaliação de 
exames complementares. 
 

20 90,9 0,863 

Uso Inadequado de medicamentos 
 

   

Definição conceitual: Cumprimento inadequado da terapia 
medicamentosa prescrita, relacionado a diversos fatores, tais 
como: complexidade do regime terapêutico, confiança no 
profissional, condições econômicas, nível de conhecimento, 
esquecimento, efeitos colaterais, priorização de medicamentos, 
resultando em complicações da saúde. 
 

21 95,5 0,972 
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Continuação 
Tabela 10 – Análise de pertinência das definições conceituais e empíricas dos indicadores 
clínicos para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 
Definição empírica: Colher informações sobre o uso de 
medicamentos de cada paciente em prontuários e aplicar um 
questionário contendo questões que contemplem a terapia 
medicamentosa. Ainda aplicar o instrumento MRCI-D, que é 
composto por cinco itens que descrevem o comportamento de não 
adesão. Cada item é pontuado em uma escala de 1 ("Sempre") a 5 
("nunca") pontos, levando a uma pontuação somada que varia 
entre 5 e 25 pontos. Quanto maior a pontuação, o melhor é a 
adesão à medicação indicada. 
 

20 90,9 0,863 

Comparecimento irregular nas sessões de HD 
 

   

Definição conceitual: Frequência irregular às sessões de 
hemodiálise. 

21 95,5   0,972 

Definição empírica: Interrogar o paciente/familiar/cuidador sobre 
a frequência semanal à clínica de hemodiálise do paciente. 
 

19 86,4   0,661 

Não expressão de desejo de controlar a doença 
 

   

Definição conceitual: Paciente expressa sentimento positivo 
referente ao valor do tratamento e à percepção acerca de sua vida 
com a doença e tratamento renal. 
 

19 86,4   0,661 

Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre 
a expressão de desejo do paciente em controlar a doença. 
 

21 95,5   0,972 

Qualidade de vida prejudicada 
 

   

Definição conceitual: Estresse físico, psicológico e social que 
comprometem a qualidade de vida dos pacientes. 
 

17 77,3   0,226 

Definição empírica: Aplicar o instrumento Kidney Disease Quality 
of Life (KDQOL)-36. 
 

21 95,5   0,972 

Não adesão ao tratamento 
 

   

Definição conceitual: Grau de não concordância entre o 
comportamento do paciente e as prescrições da equipe de saúde. 

11 50,0   0,000 



46 
 

Continuação 
Tabela 11 – Análise de pertinência das definições conceituais e empíricas dos indicadores 
clínicos para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 
Definição empírica: Aplicar o teste Inventário Millon de Estilos de 
Personalidade (IMEP), que é composto por três dimensões 
(cognição, motivação e relacionamentos interpessoais) e 24 
fatores condizentes a essas dimensões, distribuídos entre 180 
itens. Cada um desses itens representa uma afirmativa acerca do 
sujeito, que deverá julgar se ela é verdadeira, correspondendo a 
uma descrição correta de si, ou falsa, sendo inapropriada para 
descrever seu comportamento, pensamentos ou sentimentos. 

  6 27,3  0,000 

*Teste binomial. 

Dois juízes sugeriram alterações nas definições conceitual e empírica do 

indicador clínico Infecção, a saber: mudança no indicador de laboratorial albumina 

para leucócitos por ser mais adequado à avaliação desejada. Assim, a definição 

conceitual foi alterada para “Estado resultante do aumento de leucócitos no sangue, 

com consequente queda da imunidade e/ou a entrada de agentes patógenos no 

organismo” e a definição empírica, para “Investigar no prontuário do paciente o nível 

de leucócitos no exame laboratorial”. 

A definição empírica do indicador clínico Qualidade de vida prejudicada 

obteve o parâmetro adotado de 85% e valor p superior a 0,05. No entanto oito juízes 

indicaram que o questionário era extenso e, portanto, inviável para a aplicabilidade 

na prática clínica. Assim, sugeriu-se Aplicar o formulário Short Form Health Survey 

(SF36).  

A definição conceitual do indicador clínico Não expressão de desejo de 

controlar a doença foi acrescida do termo “não” por indicação de oito juízes. Dessa 

maneira, foi definida como “Paciente não expressa sentimento positivo referente ao 

valor do tratamento e à percepção acerca de sua vida com a doença e tratamento 

renal”. 

No que condiz às definições conceitual e empírica do indicador clínico Não 

adesão ao tratamento, estas não obtiveram o valor adotado de adequação (p >0,05). 

Desse modo, as definições foram reformuladas de acordo com as sugestões 

propostas por sete especialistas, a saber: “Não realização de pelo menos 80% dos 

cuidados prescritos quanto a terapia medicamentosa, dieta e cuidados com a fístula” 

e “Questionar o paciente quanto à realização de cuidados prescritos: cuidados com 

a fístula, dieta e terapia medicamentosa”, respectivamente. 
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Ressalta-se que, após a análise das alterações sugeridas pelos juízes, foi 

avaliada a necessidade de modificar tais itens, acatando-se as sugestões indicadas. 

Em seguida, a Tabela 6 revela a pertinência das definições conceituais e 

empíricas dos fatores etiológicos do diagnóstico de enfermagem AIS. 

 
Tabela 12 – Análise da pertinência das definições conceituais e empíricas dos fatores 
etiológicos para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

FATORES ETIOLÓGICOS n % p* 

Função renal residual 
 

   

Definição conceitual: Presença de função renal remanescente. 
 

22 100,0   1,000 

Definição empírica: Calcular taxa de filtração glomerular através 
da fórmula: idade é multiplicada pelo peso, e o resultado é dividido 
pela creatinina plasmática. Valores superiores a 45 mL/min/1,73 
m² podem indicar uma função renal residual mais evidente. 
 

22 100,0   1,000 

Não percepção da gravidade da doença 
 

   

Definição conceitual: Percepção do paciente quanto à 
cronicidade da doença e suas consequências. 
 

22 100,0   1,000 

Definição empírica: Questionar paciente/familiar/cuidador quanto 
ao entendimento da cronicidade da doença e suas 
consequências. 
 

21   95,5   0,972 

Inadaptação às novas condições 
 

   

Definição conceitual: Indivíduo não consegue se adequar, isto é, 
tem dificuldade em autogerenciar o plano terapêutico. 
 

21   95,5   0,972 

Definição empírica: Questionar o indivíduo/familiar/cuidador 
sobre a dificuldade manifestada em se adequar à condição de 
vida atual. 
 

20   90,9   0,863 

Falha na comunicação 
 

   

Definição conceitual: Ausência, má orientação ou falha no 
entendimento das orientações fornecidas pelos profissionais de 
saúde. 
 

21   95,5   0,972 



48 
 

Continuação 
Tabela 13 – Análise da pertinência das definições conceituais e empíricas dos fatores 
etiológicos para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador 
sobre as práticas rotineiras orientadas pelos profissionais de 
saúde para ver o entendimento dele, assim como questionar o 
paciente e a equipe de saúde sobre a rotina de orientações ao 
paciente, cuidador, familiares. 
 

18   81,8   0,424 

Disfunção neurocognitiva 
 

   

Definição conceitual: Distúrbio de concentração, memória 
recente, memória passada, de orientação e de funcionamento, e 
de autocuidado identificado no paciente. 
 

20   90,9   0,863 

Definição empírica: Aplicar Escala Breve de Avaliação Cognitiva 
(BCRS). 
 

21   95,5   0,972 

Busca frequente a serviços hospitalares 
 

   

Definição conceitual: Busca a serviços de emergência e 
hospitalizações por razões relacionadas com a insuficiência renal 
terminal. 

20 90,9   0,863 

Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre 
a procura por serviços de emergência e/ou hospitalizações 
relacionadas com a insuficiência renal. 
 

20 90,9 0,863 

Falta de motivação 
 

   

Definição conceitual: Não expressão de desejo ou incapacidade 
de mudança de comportamento, para estabelecer o compromisso 
de saúde. 
 

20 90,9 0,863 

Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre 
o desejo em estabelecer o compromisso de saúde. 
 

19 86,4 0,661 

Natureza assintomática da doença 
 

   

Definição conceitual: Doença não manifesta sintomas notáveis 
inicialmente, fato que desmotiva os pacientes a aderir ao plano 
terapêutico. 
 

20 90,9 0,863 

Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre 
a manifestação de sintomas prévios à descoberta da doença. 
 

18 81,8 0,424 

Experiências anteriores negativas 
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Continuação 
Tabela 14 – Análise da pertinência das definições conceituais e empíricas dos fatores 
etiológicos para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Definição conceitual: Experiências vivenciadas anteriormente, 
que podem influenciar na tomada de decisão atual. 
 

19 86,4 0,661 

Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre 
experiências pregressas que possam ter influenciado na tomada de 
decisão atual sobre o tratamento. 
 

20 90,9 0,863 

Benefícios não percebidos 
 

   

Definição conceitual: Percepção positiva do paciente quanto ao 
controle da doença por meio do seguimento do regime terapêutico. 
 

19 86,4 0,661 

Definição empírica: Questionar paciente/familiar/cuidador quanto 
à percepção dos benefícios que o seguimento adequado do regime 
terapêutico possam trazer para o controle da doença. 
 

19 86,4 0,661 

Comorbidades 
 

   

Definição conceitual: Presença de outras doenças além da 
doença renal. 
 

19 86,4 0,661 

Definição empírica: Aplicar o Índice Charlson de comorbidade. 
 

19 86,4 0,661 

Complexidade do regime terapêutico 
 

   

Definição conceitual: Regime de tratamento prescrito e orientado 
pelos profissionais de saúde para o cuidado da doença, que é difícil 
de alcançar e sustentar dada a sua magnitude. 
 

19 86,4 0,661 

Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre 
o nível de dificuldade que o paciente tem em alcançar as 
orientações fornecidas pelos profissionais de saúde. 
 

19 86,4 0,661 

Tempo gasto nas sessões de hemodiálise 
 

   

Definição conceitual: Período extenso reservado às sessões de 
hemodiálise, que limita outras atividades. 
 

19 86,4 0,661 

Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador 
quanto à percepção do paciente sobre o tempo gasto durante as 
sessões de hemodiálise. 
 

18 81,8 0,424 

Tristeza Crônica 
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Continuação 
Tabela 15 – Análise da pertinência das definições conceituais e empíricas dos fatores 
etiológicos para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Definição conceitual: Paciente apresenta sentimentos de tristeza 
acentuada, pensamentos negativos, alterações de sensação 
corporal, dores e enjoo. 
 

19 86,4 0,661 

Definição empírica: Usar a escala Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS) padronizada com 14 itens tipo 
questionário de autorrelato. A medida das taxas relacionada com a 
depressão contém sete itens (faixa de pontuação, de 0 a 21) 
relativos a sintomas apresentados. A pontuação mais elevada 
indica pior estado emocional. 
 

18 81,8 0,424 

Fator sociodemográfico desfavorável 
 

   

Definição conceitual: Fatores individuais que influenciam na 
adesão do indivíduo ao tratamento, tais como: idade, sexo, estado 
civil, nível de educação, emprego, seguro médico. 
 

19 86,4 0,661 

Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre 
os fatores descritos no conceito: idade, sexo, estado civil, nível de 
educação, emprego, seguro médico. 
 

18 81,8 0,424 

Falta de planejamento 
 

   

Definição conceitual: Não desenvolvimento de estratégias de 
enfrentamento estruturadas, e o não estabelecimento prévio de 
metas, focadas no comportamento de saúde. 
 

19 86,4 0,661 

Definição empírica: Identificar nos pacientes a falta de 
planejamento focado nas metas para a saúde. 
 

  9 40,9 0,000 

Conhecimento deficiente 
 

   

Definição conceitual: Inabilidade para adquirir, assimilar e aplicar 
informações relacionadas à saúde de maneira apropriada para a 
saúde. 
 

19 86,4 0,661 
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Continuação 
Tabela 16 – Análise da pertinência das definições conceituais e empíricas dos fatores 
etiológicos para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Definição empírica: Dimensionar numa escala o nível de 
alfabetização com componentes separados em alfabetização 
funcional, comunicativa e crítica. Com cinco itens para cada 
subescala de alfabetização funcional e comunicativa, e quatro para 
alfabetização crítica. Este instrumento contém 14 itens 
autorrelatados e a medida foi avaliada em uma escala de 1-4 (de 
nunca a mais frequentemente) para cada item. A pontuação para 
os itens de cada subescala foi somada e dividida pelo número de 
itens da subescala para gerar um escore. Mais baixos escores 
indicam menores níveis de alfabetização. 
 

  6 27,3 0,000 

Imagem corporal negativa 
 

   

Definição conceitual: Perturbação da imagem corporal de forma 
negativa. 
 

16 72,7 0,099 

Definição empírica: Aplicar inventário autoimagem a partir de 
Rogers. Os escores foram definidos com base na escala Likert de 5 
graus (de zero a 4, representando nunca, raramente, às vezes, 
muitas vezes, e sempre), onde 4 é o resultado mais desejável e 
zero é a pontuação mais desfavorável em cada questão. 
 

19 86,4 0,661 

Desistências de metas 
 

   

Definição conceitual: Redução na capacidade de atingir metas de 
longo prazo da vida. 
 

16 72,7 0,099 

Definição empírica: Questionar o paciente/cuidador/familiares e 
profissionais sobre o cumprimento das metas estabelecidas. 
 

18 81,8 0,424 

Crenças 
 

   

Definição conceitual: "Benefícios percebidos" e "barreiras 
percebidas" acerca de determinada situação, neste caso, a 
condição de saúde e tratamento. 
 

16 72,7 0,099 
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Continuação 
Tabela 17 – Análise da pertinência das definições conceituais e empíricas dos fatores 
etiológicos para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Definição empírica: Aplicar a escala para "Crenças dietéticas” 
(BDCS) (versão para hemodiálise), usada para medir as crenças 
("benefícios percebidos" e "barreiras percebidas"), que contém 12 
itens (sete abordam "benefícios percebidos" e cinco itens acerca 
das “barreiras percebidas"). É usado um sistema de pontuação do 
tipo Likert, onde os participantes indicam a partir de 1 (discordo 
plenamente), até 5 (concordo plenamente). As respostas são 
somadas para cada subescala com maior pontuação, indicando 
mais acordo. 
 

  8 36,4 0,000 

Ansiedade 
 

   

Definição conceitual: É um estímulo provocador de respostas 
verbais ou não verbais de comportamento. 
 

  8 36,4 0,000 

Definição empírica: Usar a escala Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS), padronizada com 14 itens tipo 
questionário de autorrelato. A medida das taxas relacionada com a 
depressão ou ansiedade contém sete itens (faixa de pontuação, de 
0 a 21) relacionados a sintomas apresentados. A pontuação mais 
elevada indica pior estado emocional. 
 

11 50 0,000 

Falta de suporte emocional 
 

   

Definição conceitual: Respostas comportamentais inadequadas a 
viver com uma doença crônica, desenvolvendo estratégias que 
integram a doença na vida diária. 
 

  5 22,7 0,000 

Definição empírica: Questionar o paciente sobre a expressão de 
emoções, bem como luto pela perda de saúde, senso de si, e 
encontrar significado da experiência da doença. 

  7 31,8 0,000 

*Teste binomial 

Alguns fatores etiológicos, apesar de terem obtido o parâmetro de valor de 

adequação adotado (85% e p>0,05), passaram por alterações em suas definições 

conceitual e empírica após as sugestões dos juízes. 

Dois juízes propuseram acréscimos nas definições conceitual e empírica do 

fator etiológico Função renal residual, com isso, a definição conceitual foi alterada 

para Presença de função renal remanescente, repercutindo no não reconhecimento 

da necessidade de tratamento; e a definição empírica para Calcular taxa de filtração 

glomerular através da fórmula: a idade é multiplicada pelo peso, e o resultado é 
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dividido pela creatinina plasmática. Valores superiores a 45 mL/min/1,73 m² podem 

indicar uma função renal residual mais evidente e questionar ao paciente sobre a 

concepção dele em relação à sua função renal e se isso interfere na conduta em 

relação ao tratamento. 

Para o fator etiológico Não percepção da gravidade da foram sugeridas 

pequenas modificações nas definições conceitual e empírica. Assim, a definição 

conceitual foi alterada para “Não percepção do paciente quanto à gravidade da 

doença e suas consequências”, e a definição empírica, para “Questionar 

paciente/familiar/cuidador quanto ao entendimento da gravidade da doença e suas 

consequências”. 

Na definição empírica de Falha na comunicação, foi proposto por seis juízes 

retirar o termo “e a equipe de saúde”, desta maneira a definição foi alterada para 

“Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre as práticas rotineiras orientadas pelos 

profissionais de saúde para ver o entendimento dele, assim como questionar o 

paciente sobre a rotina de orientações ao paciente, cuidador, familiares”. 

Em relação à Disfunção neurocognitiva, para a definição empírica, sugeriu-

se utilizar o Miniexame do Estado Mental ao invés de aplicar a Escala Breve de 

Avaliação Cognitiva (BCRS), por ser um exame mais utilizado e de fácil 

aplicabilidade. Assim, a definição empírica contemplou em Aplicar o Miniexame do 

Estado Mental. Serão questionados os 11 itens da escala. Cada questionamento 

possui pontos que devem ser assinalados a partir do acerto do paciente. Assim, será 

atribuído o valor de um ponto a cada acerto. 

Sugeriu-se alterar o termo “incapacidade” para “de capacidade” na definição 

conceitual do fator etiológico Falta de motivação, desse modo, o conceito deste fator 

foi modificado para Não expressão de desejo ou de capacidade de mudança de 

comportamento, para estabelecer o compromisso de saúde. 

No que condiz ao fator etiológico Natureza assintomática da doença, seis 

juízes solicitaram o acréscimo de “Questionar ao paciente se o caráter assintomático 

da enfermidade contribuiu para a adesão terapêutica tardia” em sua definição 

empírica, o que foi adicionado. 

Do mesmo modo, no fator etiológico Experiências anteriores negativas, 

sugeriu-se adicionar a palavra “negativa” após o termo “experiência” nas definições 

conceitual e empírica. Assim, foram definidas como: Experiências negativas 

vivenciadas anteriormente, que podem influenciar na tomada de decisão atual e 
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Questionar ao paciente sobre experiências negativas pregressas que podem ter 

influenciado na tomada de decisão atual sobre o tratamento, respectivamente. 

Ainda, no fator etiológico Benefícios não percebidos, foi sugerido 

acrescentar o termo "não" no início da definição conceitual, e após o acréscimo esta 

definição passou a ser Não percepção positiva do paciente quanto ao controle da 

doença por meio do seguimento do regime terapêutico.  

Quanto ao fator etiológico Comorbidades, foi proposto alterar a definição 

conceitual para “Presença de outras doenças que interferem no autocontrole da 

doença renal”. E, em relação à definição empírica, modificá-la para “Questionar o 

paciente a respeito da presença de outras doenças (exemplos: Hipertensão, 

Diabetes e Câncer)”. 

Propôs-se adicionar os termos “se prejudica sua vida diária” ao final da 

definição empírica do indicador clínico Tempo gasto durante as sessões de 

hemodiálise. Desse modo[,] esta definição passou a ser “Questionar ao 

paciente/familiar/cuidador se, na percepção do paciente, o tempo gasto durante as 

sessões de hemodiálise prejudica sua vida diária”. Para o fator etiológico Tristeza 

crônica, foi proposta por oito juízes a exclusão dos termos “dores e enjoos” da sua 

definição conceitual, a qual ficou: “Paciente apresenta sentimentos de tristeza 

acentuada, pensamentos negativos, alterações de sensação corporal”. 

Para o fator etiológico Fator sociodemográfico desfavorável, foram sugeridas 

a adição de “renda” aos fatores e da palavra “negativamente” na definição 

conceitual. Com isso a definição conceitual foi alterada para Fatores individuais que 

influenciam negativamente na adesão do indivíduo ao tratamento, tais como: idade, 

sexo, estado civil, nível de educação e renda; e a definição empírica para Questionar 

o paciente/familiar/cuidador sobre os fatores descritos no conceito: idade, sexo, 

estado civil, nível de educação e renda. 

No que condiz ao fator etiológico Falta de planejamento, oito juízes 

indicaram o complemento “O paciente será questionado quanto a traçar planos para 

o alcance de objetivos em relação à saúde” para a definição empírica. 

Parte dos juízes (36,4%) sugeriu retirar as palavras “para a saúde” da 

definição conceitual de Conhecimento deficiente, assim, a definição conceitual final 

foi “Inabilidade para adquirir, assimilar e aplicar informações relacionadas à saúde 

de maneira apropriada”. Em relação à definição empírica deste fator etiológico, esta 

foi reformulada por não atingir o valor p superior a 0,05, e substituída por 
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“Questionar o paciente quanto ao seu conhecimento acerca do estado de saúde, dos 

fatores que desencadearam a doença, do processo de hemodiálise e do período pré 

e pós-hemodiálise”.  

Para o fator etiológico Imagem corporal negativa, cinco juízes indicaram 

como relevantes alterações nas definições conceitual e empírica por facilitarem a 

inclusão na prática clínica. Dessa maneira, a definição conceitual foi modificada para 

Perturbação da imagem corporal, relacionada às mudanças corporais ocasionadas 

pela DRC e hemodiálise, de forma negativa. E a definição empírica para Questionar 

o paciente sobre mudanças relacionadas à imagem corporal ocasionadas pela DRC 

e hemodiálise, o sentimento em relação a essas mudanças e o desejo em ser 

diferente.  

Na definição conceitual de Desistência de metas, seis juízes apontaram 

substituir a palavra “redução” por “ausência”. Então, esta foi reformulada para 

Ausência da capacidade de atingir metas de longo prazo da vida. 

O fator etiológico Crenças obteve o índice de adequação adotado de 85% (p 

>0,05) para sua definição conceitual, no entanto, propôs-se reduzi-la para 

"Benefícios percebidos" e "barreiras percebidas" acerca da condição de saúde e 

tratamento. Quanto à sua definição empírica, foi indicada a sua reformulação por 

não atingir o parâmetro de adequação deste estudo. Assim, após a reformulação, a 

definição empírica foi alterada para Aplicar a escala baseada no modelo de crenças 

em saúde. Questionará o paciente sobre os itens da escala, sendo assinaladas as 

respostas de acordo com a escala Likert: Concordo Totalmente; Concordo 

Parcialmente; Indeciso; Discordo; Parcialmente; Discordo Totalmente. 

As definições conceitual e empírica dos fatores etiológicos Ansiedade e Falta 

de suporte emocional não obtiveram os padrões de adequação adotados na 

pesquisa (p>0,05), em consequência disso, suas definições necessitaram de 

reformulações. Após essas reformulações, estes fatores apresentaram novas 

definições. 

A definição conceitual de Ansiedade passou a ser “É um sentimento de 

desconforto ou temor, acompanhado por resposta autonômica”, e a definição 

empírica “Aplicar o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI). Realizar os 21 

questionamentos da escala referentes à classificação dos sintomas nas últimas 24 

horas. Ao final será somada a pontuação de cada uma das 21 respostas. A soma 
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geral varia de 0 a 63, onde de 1 a 7 pontos indica um nível mínimo de  ansiedade,  

de  8  a  15  pontos  indica  ansiedade  leve,  de  16  a  25 pontos  indica  ansiedade  

moderada  e  de  26  a  63  pontos  indica  ansiedade  severa”. 

O fator etiológico Falta de suporte emocional tem como definição conceitual 

“Respostas comportamentais inadequadas a viver com uma doença crônica, não 

desenvolvendo estratégias que integrem a doença na vida diária, relacionadas à 

falta de apoio de pessoas do convívio social”. Sua definição empírica foi alterada 

para Questionar o paciente sobre a existência de apoio de pessoas do convívio 

social e quanto à presença de pessoas que auxiliem e/ou o acompanhem durante as 

consultas, hemodiálise e atividades relacionadas à manutenção da sua saúde. 

Desse modo, após a avaliação dos componentes (definição, localização, 

indicadores clínicos, fatores etiológico e as definições conceituais e empíricas 

destes) do diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde, houve a 

reformulação e readequação dos itens apresentados, com o intuito de torná-los mais 

representativos e fidedignos para os pacientes renais.  

No quadro abaixo, segue a proposta final para o diagnóstico de enfermagem 

Autocontrole Ineficaz da saúde na hemodiálise. 

Quadro 3 – Proposta para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em 
pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 
AUTOCONTROLE INEFICAZ DA SAÚDE EM PACIENTES SUBMETIDOS À 

HEMODIÁLISE 
Domínio 

1: Promoção da Saúde 
Classe 

2: Controle da saúde 
Definição 

Inabilidade do paciente para controlar hábitos e alcançar as metas terapêuticas 
acordadas com os profissionais, resultando em complicações à saúde. 

INDICADORES CLÍNICOS 
Alterações de exames laboratoriais 

Definição conceitual: Alterações de exames laboratoriais (sódio, fósforo, 
potássio, ureia, creatinina, Kt/v). 
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Continuação 
Quadro 4 – Proposta para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em 
pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 
Definição empírica: Avaliação dos resultados de exames laboratoriais dos 
pacientes. 
A característica definidora será considerada presente em caso de alteração em 
algum dos seguintes exames, de acordo com os padrões de normalidade:  

EXAMES LABORATORIAIS Valores de referência* 
Ureia (Upré/Upós) 10-40mg/dl 
Creatinina  (Cr) 0,4-1,3 mg/dl 
Cálcio (Ca) 0,9-1,1 mEq/dl 
Potássio (K) 3,0-5,0 mEq/l 
KT/V Maior que 1,2 
Fósforo (P) 2,5-4,8mg/dl 

*Valores de referência utilizados na clínica em que ocorrerá a próxima etapa do 
estudo. 
 
Referência: KIM, Y.; EVANGELISTA, L. S. Relationship between illness 
perceptions, treatment adherence, and clinical outcomes in patients on 
maintenance hemodialysis. Nephrology nursing journal: journal of the 
American Nephrology Nurses' Association, v. 37, n. 3, p. 271, 2010. 

Comparecimento irregular às sessões de HD 
Definição conceitual: Frequência irregular às sessões de hemodiálise. 
Definição empírica: Interrogar o paciente/familiar/cuidador sobre a frequência 
semanal à clínica de hemodiálise do paciente. 
A característica definidora será considerada presente em caso de relato de 
faltas às sessões de hemodiálise. 
 
Referência: KIM, Y. et al. The End-Stage Renal Disease Adherence 
Questionnaire (ESRD-AQ): testing the psychometric properties in patients 
receiving in-center hemodialysis. Nephrology nursing journal: journal of the 
American Nephrology Nurses' Association, v. 37, n. 4, p. 377, 2010. 

Elevado ganho de peso interdialítico (acima de 2 kg) 
Definição conceitual: Ganho de peso interdialítico superior a 2 kg. 
Definição empírica: Ganho de peso interdialítico (IDWG) calculado como a 
diferença entre o peso do paciente obtido no início de um tratamento de diálise 
e o peso ao fim de diálise anterior. 
Será realizado o seguinte cálculo: peso pré-diálise atual – peso pós-diálise 
anterior = ganho de peso interdialítico. A característica será considerada 
presente em caso de um ganho de peso superior a 2 kg. 
 
Referências: KIM, Y. et al. The End-Stage Renal Disease Adherence 
Questionnaire (ESRD-AQ): testing the psychometric properties in patients 
receiving in-center hemodialysis. Nephrology nursing journal: journal of the 
American Nephrology Nurses' Association, v. 37, n. 4, p. 377, 2010. 
PONFERRADA, L. Motivational Interviewing in Dialysis Adherence Study 
(MIDAS). 2011. 

Escolhas de vida diária ineficazes para atingir metas de saúde 
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Continuação 
Quadro 5 – Proposta para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em 
pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 
Definição conceitual: O paciente faz opções da vida diária que são ineficazes 
para as metas de saúde: ingesta hídrica excessiva e inadequada, não 
cumprimento da dieta, uso inadequado ou não uso dos medicamentos 
prescritos. 
Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre as escolhas 
diárias do paciente, se são compatíveis com as metas de saúde.  

Será questionado quanto ao cumprimento da dieta prescrita, do seguimento 
das recomendações quanto à ingesta hídrica, uso inadequado de medicações 
prescritas. Em caso de não cumprimento de algum desses itens, a 
característica definidora será considerada presente. 
 
Referência: BROWNE, T.; MERIGHI, J. R. Barriers to adult hemodialysis 
patients' self-management of oral medications. American Journal of Kidney 
Diseases, v. 56, n. 3, p. 547-557, 2010. 

Expressão de dificuldade com os regimes prescritos 
Definição conceitual: Paciente expressa dificuldade em seguir os regimes de 
tratamento prescritos devido à sua complexidade e limitações impostas. 
 
Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre a presença 
de dificuldades vivenciadas para o cumprimento dos regimes prescritos.  
Em caso de resposta positiva, a característica definidora será considerada 
presente. 
 
Referência: STARK, S. et al. PDA self-monitoring adherence rates in two 
dialysis dietary intervention pilot studies: BalanceWise-HD and BalanceWise-
PD.Journal of renal nutrition: the official journal of the Council on Renal 
Nutrition of the National Kidney Foundation, v. 21, n. 6, p. 492, 2011. 

Infecção 
Definição conceitual: Estado resultante do aumento de leucócitos no sangue, 
com consequente queda da imunidade, somado a/ou entrada de agentes 
patógenos no organismo. 
Definição empírica: Investigar no prontuário do paciente o nível de leucócitos 
no exame laboratorial. Em caso de alteração no exame, apresentando 
leucocitose, a característica será considerada presente.  

Leucócitos 4.500 a 11.000/mm3* 
 *Valor de referência utilizado na clínica em que ocorrerá a próxima etapa do 
estudo. 
 
Referência: RIELLA, M. C. Princípios de nefrologia e distúrbios 
hidroeletrolíticos. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. 

Intensificação de complicações da doença 
Definição conceitual: Agravamento e complicações da doença renal crônica 
(anemia, osteodistrofia, calcificação de tecidos moles, doença cardiovascular, 
desnutrição, deficiência visual). 
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Continuação 
Quadro 6 – Proposta para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em 
pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 
Definição empírica: Investigar presença de complicações da doença renal 
através da entrevista, exame físico e avaliação de exames complementares. 
Em caso de uma ou mais complicações apresentadas, a característica 
definidora será considerada presente. 
 
Referências: LI, H.; JIANG, Y.; LIN, C. Factors associated with self-
management by people undergoing hemodialysis: A descriptive study. 
International Journal of Nursing Studies, China, n. 51, p. 208–216, 2014. 
GREEN, J. A. et al. Associations of Health Literacy With Dialysis Adherence 
and Health Resource Utilization in Patients Receiving Maintenance 
Hemodialysis. American Journal of Kidney Diseases, Estados Unidos, v. 62, 
n.1, p.73-80, 2013. 

Intensificação dos sintomas da doença 
Definição conceitual: Piora dos sintomas (fadiga, câimbras, hipo/hipertensão, 
náuseas, cefaleia, edema, dispneia, dores musculares, inapetência). 
Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre a 
intensificação dos sintomas supracitados: (fadiga, câimbras, hipo/hipertensão, 
náuseas, cefaleia, edema, dispneia, dores musculares, inapetência). 
Em caso de uma ou mais complicações apresentadas, a característica 
definidora será considerada presente. 
 
Referências: NOVAK, M. et al. Approaches to Self‐Management in Chronic 
Illness. In:Seminars in dialysis. Blackwell Publishing Ltd, 2013. p. 188-194. 
WEISBORD, S. D. et al. Comparison of symptom management strategies for 
pain, erectile dysfunction, and depression in patients receiving chronic 
hemodialysis: A cluster randomized effectiveness trial. Clinical Journal of the 
American Society of Nephrology, v. 8, n. 1, p. 90-99, 2013. 

Não adesão ao tratamento 
Definição conceitual: Não realização de pelo menos 80% dos cuidados 
prescritos quanto à terapia medicamentosa, dieta e cuidados com a fístula 
arteriovenosa. 
Definição empírica: Questionar o paciente quanto à realização de cuidados 
prescritos: cuidados com a fístula, dieta e terapia medicamentosa. 
A característica definidora será considerada presente em caso de não adesão 
a pelo menos 80% dos cuidados recomendados. 
Em caso de pacientes com fístula arteriovenosa (FAV), será considerado 
presente <15 itens; Em caso de pacientes com cateter duplo lúmen (CDL), será 
considerado <9 itens. 
 
Referência: LEITE, S. N.; VASCONCELLOS, M. P. C. Adesão à terapêutica 
medicamentosa: elementos para a discussão de conceitos e pressupostos 
adotados na literatura. Ciênc saúde colet., v. 8, n. 3, p. 775-782, 2003. 

Não expressão de desejo de controlar a doença 
Definição conceitual: Paciente não expressa sentimento positivo referente ao 
valor do tratamento e à percepção acerca de sua vida com a doença e 
tratamento renal. 
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Continuação 
Quadro 7 – Proposta para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em 
pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 
Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre a expressão 
de desejo do paciente em controlar a doença. 
Em caso negativo a característica definidora será considerada presente. 
 
Referência: WELCH, J. L. et al. Merging health literacy with computer 
technology: Self-managing diet and fluid intake among adult hemodialysis 
patients. Patient education and counseling, v. 79, n. 2, p. 192-198, 2010. 

Qualidade de vida prejudicada 
Definição conceitual: Estresse físico, psicológico e social que comprometem 
a qualidade de vida dos pacientes. 
Definição empírica: Aplicar o formulário Short Form Health Survey (SF36), na 
versão traduzida e validada para o Brasil. A avaliação da qualidade de vida no 
referido instrumento possui oito domínios, a saber: capacidade funcional, 
limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos 
sociais, aspectos emocionais e saúde mental. 
Os escores dos itens desse questionário variam entre 0 e 100. Assim, será 
considerado presente a característica definidora quando o escore final estiver 
entre 0 e 50 pontos, em no mínimo 50% dos domínios (4). 
 
Referência: GUEDES, K. D.; GUEDES, H. M. Qualidade de vida do paciente 
portador de insuficiência renal crônica. Revista Ciência & Saúde, v. 5, n. 1, p. 
48-53, jan./jun. 2012. 

Uso Inadequado de medicamentos 
Definição conceitual: Cumprimento inadequado da terapia medicamentosa 
prescrita, relacionado a diversos fatores, tais como: complexidade do regime 
terapêutico, confiança no profissional, condições econômicas, nível de 
conhecimento, esquecimento, efeitos colaterais, priorização de medicamentos, 
resultando em complicações da saúde. 
Definição empírica: Questionar o paciente quanto ao uso de medicamentos 
de forma adequada, em relação à quantidade, à dose e ao horário prescritos. 
Em caso de resposta negativa para pelo menos um dos questionamentos, a 
característica definidora será considerada presente.   
 
Referência: LEITE, S. N.; VASCONCELLOS, M. P. C. Adesão à terapêutica 
medicamentosa: elementos para a discussão de conceitos e pressupostos 
adotados na literatura. Ciênc saúde colet., v. 8, n. 3, p. 775-782, 2003. 

FATORES ETIOLÓGICOS 
Ansiedade 

Definição conceitual: É um sentimento de desconforto ou temor, 
acompanhado por resposta autonômica. 
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Continuação 
Quadro 8 – Proposta para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em 
pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 
Definição empírica: Aplicar o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI). Realizar 
os 21 questionamentos da escala referentes à classificação dos sintomas nas 
últimas 24 horas. Ao final será somada a pontuação de cada uma das 21 
respostas. A soma geral varia de 0 a 63, onde de 1 a 7 pontos indica um nível  
mínimo  de  ansiedade,  de  8  a  15  pontos  indica  ansiedade  leve,  de  16  a  
25 pontos  indica  ansiedade  moderada  e  de  26  a  63  pontos  indica  
ansiedade  severa. 
O fator relacionado será considerado presente quando se atingir uma 
pontuação igual ou superior a um.  
 
Referência: BECK, A. T., et al. The Beck anxiety inventory.  Journal of 
consulting and clinical psychology, n. 56, p. 893-897, 1988. 

Benefícios não percebidos 
Definição conceitual: Não percepção positiva do paciente quanto ao controle 
da doença por meio do seguimento do regime terapêutico. 
Definição empírica: Questionar paciente/familiar/cuidador quanto à percepção 
dos benefícios que o seguimento adequado do regime terapêutico possam 
trazer para o controle da doença. 
O fator relacionado será considerado presente em caso de resposta negativa. 
 
Referência: WALSH, E.; LEHANE, E. An exploration of the relationship 
between adherence with dietary sodium restrictions and health beliefs regarding 
these restrictions in Irish patients receiving haemodialysis for end‐stage renal 
disease. Journal of clinical nursing, v. 20, n. 3‐4, p. 331-340, 2011. 

Busca frequente a serviços hospitalares 
Definição conceitual: Busca a serviços de emergência e hospitalizações por 
razões relacionadas com a insuficiência renal terminal. 
Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre a procura 
por serviços de emergência e/ou hospitalizações relacionadas com a 
insuficiência renal. 
Será considerado presente o fator relacionado em caso afirmativo para a busca 
de serviços de urgência e emergência duas ou mais vezes no semestre. 
 
Referência: GREEN, J. A. et al. Associations of Health Literacy With Dialysis 
Adherence and Health Resource Utilization in Patients Receiving Maintenance 
Hemodialysis. American Journal of Kidney Diseases, Estados Unidos, v. 62, 
n.1, p.73-80, 2013. 

Comorbidades 
Definição conceitual: Presença de outras doenças que interferem no 
autocontrole da doença renal. 
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Continuação 
Quadro 9 – Proposta para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em 
pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 
Definição empírica: Questionar o paciente a respeito da presença de outras 
doenças (exemplos: Hipertensão, Diabetes e Câncer). 
Será considerado presente o fator relacionado quando houver pelo menos uma 
doença coexistente. 
 
Referências: PETRIBÚ, K. Comorbidade no transtorno obsessivo-compulsivo. 
Rev Bras Psiquiatr., v. 23, n. 2, p. 17-20. 2001. 

Complexidade do regime terapêutico 
Definição conceitual: Regime de tratamento prescrito e orientado pelos 
profissionais de saúde para o cuidado da doença, que é difícil de alcançar e 
sustentar dada a sua magnitude. 
Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre o nível de 
dificuldade que o paciente tem em alcançar as orientações fornecidas pelos 
profissionais de saúde. 
O fator relacionado será considerado presente em caso de resposta positiva 
para a dificuldade e/ou certo grau de dificuldade em seguir as orientações 
prescritas. 
 
Referência: STARK, S. et al. PDA self-monitoring adherence rates in two 
dialysis dietary intervention pilot studies: BalanceWise-HD and BalanceWise-
PD. Journal of renal nutrition: the official journal of the Council on Renal 
Nutrition of the National Kidney Foundation, v. 21, n. 6, p. 492, 2011. 

Conhecimento deficiente 
Definição conceitual: Inabilidade para adquirir, assimilar e aplicar informações 
relacionadas à saúde de maneira apropriada. 
Definição empírica: Questionar o paciente quanto ao seu conhecimento 
acerca do estado de saúde, dos fatores que desencadearam a doença, do 
processo de hemodiálise e do período pré e pós-hemodiálise. 
Em caso de inadequação ou de pouca adequação em qualquer um dos itens 
anteriores, o fator relacionado será considerado presente. 
 
Referência: GALDEANO, L. E.; ROSSI, L. A.; PELEGRINO, F. M. Validação 
de conteúdo do diagnóstico de enfermagem conhecimento deficiente. Acta 
Paul Enferm, v. 21, n. 4, p. 549-555, 2008. 

Crenças 
Definição conceitual: “Benefícios percebidos" e "barreiras percebidas" acerca 
da condição de saúde e tratamento. 
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Continuação 
Quadro 10 – Proposta para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde 
em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 
Definição empírica: Aplicar a escala baseada no modelo de crenças em 
saúde. Questionará o paciente sobre os itens da escala, sendo assinaladas as 
respostas de acordo com a escala Likert: Concordo Totalmente; Concordo 
Parcialmente; Indeciso; Discordo; Parcialmente; Discordo Totalmente. 
O fator relacionado será considerado presente quando mais de 20% (≥ 2 itens) 
das respostas estiverem entre Indeciso, Discordo Parcialmente, Discordo 
Totalmente em benefícios percebidos; ou quando mais de 20% (≥ 2 itens) das 
respostas estiverem entre Concordo Totalmente, Concordo Parcialmente e 
Indeciso em barreiras percebidas. 
 
Referência: WELCH, J. L. et al. Benefits of and barriers to dietary sodium 
adherence. Western Journal of Nursing Research. 2006, v, 28, p. 162-180. 
GUEDES, M. V. C. Comportamentos de pessoas com pressão arterial: estudo 
fundamentado no modelo de crenças em saúde. [tese de doutorado]. 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. 2005. 168p. 

Desistências de metas 
Definição conceitual: Ausência da capacidade de atingir metas de longo 
prazo da vida. 
Definição empírica: Questionar o paciente/cuidador/familiares e profissionais 
sobre o cumprimento das metas estabelecidas. 
Será considerado presente o fator relacionado em caso de resposta negativa. 
 
Referência: SHAHGHOLIAN, N.; TAJDARI, S.; NASIRI, M. Analisando e 
comparando o autoconceito em pacientes submetidos à hemodiálise e diálise 
peritoneal. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Irã, v. 17, n. 
2, p. 8590, 2012. 

Disfunção neurocognitiva 
Definição conceitual: Distúrbio de concentração, memória recente, memória 
passado, de orientação e de funcionamento, e de autocuidado identificado no 
paciente. 
Definição empírica: Aplicar o Miniexame do Estado Mental. Serão 
questionados os 11 itens da escala. Cada questionamento possui pontos que 
devem ser assinalados a partir do acerto do paciente. Assim será atribuído o 
valor de um ponto a cada acerto. 
O fator será considerado presente quando a soma das pontuações for menor 
ou igual a 24 pontos.  
Em caso de pessoas analfabetas, considera-se o valor menor ou igual a 16. 
Em caso de pessoas com deficiência visual, considera-se o valor menor ou 
igual a 20. 
 
Referência: CHAVES, M. L. F. Testes de avaliação cognitiva: Mini-exame do 
estado mental. Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do 
Envelhecimento da ABN– Biênio, v. 2008, 2006. 

Experiências anteriores negativas 
Definição conceitual: Experiências negativas vivenciadas anteriormente, que 
possam influenciar na tomada de decisão atual. 
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Continuação 
Quadro 11 – Proposta para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde 
em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 
Definição empírica: Questionar o paciente sobre experiências negativas 
pregressas que possam ter influenciado na tomada de decisão atual sobre o 
tratamento, respectivamente. 
O fator relacionado será considerado presente em caso afirmativo para a 
desmotivação decorrente de uma experiência anterior em relação à decisão 
sobre o tratamento. 
 
Referência: RIFKIN, D. E. et al. Medication adherence behavior and priorities 
among older adults with CKD: a semistructured interview study. American 
Journal of Kidney Diseases, v. 56, n. 3, p. 439-446, 2010. 

Falha na comunicação 
Definição conceitual: Ausência, má orientação ou falha no entendimento das 
orientações fornecidas pelos profissionais de saúde. 
Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre as práticas 
rotineiras orientadas pelos profissionais de saúde para ver o entendimento 
dele, assim como questionar o paciente sobre a rotina de orientações ao 
paciente, cuidador, familiares. O examinador irá julgar se está adequado o 
entendimento do paciente quanto às orientações. 
O fator relacionado estará presente em caso de resposta negativa para pelo 
menos um dos questionamentos e/ou quando houver inadequação do 
entendimento do paciente acerca da orientação. 
 
Referências: RIFKIN, D. E., et al. Medication Adherence Behavior and 
Priorities Among Older Adults With CKD: A Semistructured Interview Study. 
American Journal of Kidney Diseases, Estados Unidos, v. 56, n. 3, p. 439–
446, 2010.  
NOVAK, M., et al. Approaches to Self-Management in Chronic Illness. 
Seminars in Dialysis, Canadá, v. 26, n. 2, p. 88–194, 2013. 

Falta de motivação 
Definição conceitual: Não expressão de desejo ou de capacidade de 
mudança de comportamento, para estabelecer o compromisso de saúde. 
Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre o desejo em 
estabelecer o compromisso de saúde. 
O fator relacionado será considerado presente quando houver a negativa em 
relação ao desejo de realizar/continuar realizando as ações. 
 
Referência: PONFERRADA, L. Motivational Interviewing in Dialysis Adherence 
Study (MIDAS). 2011. 

Falta de planejamento 
Definição conceitual: Não desenvolvimento de estratégias de enfrentamento 
estruturadas, traçadas metas previamente estabelecidas, focadas no 
comportamento de saúde. 
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Quadro 12 – Proposta para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde 
em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 
Definição empírica: Identificar nos pacientes a falta de planejamento focado 
nas metas para a saúde. O paciente será questionado quanto a traçar planos 
para o alcance de objetivos em relação à saúde. 
O fator relacionado será considerado presente em caso de resposta negativa 
ao questionamento. 
 
Referência: GRIVA, K. et al. The NKF-NUS hemodialysis trial protocol-a 
randomized controlled trial to determine the effectiveness of a self management 
intervention for hemodialysis patients. BMC nephrology, v. 12, n. 1, p. 4, 2011. 

Falta de suporte emocional 
Definição conceitual: Respostas comportamentais inadequadas a viver com 
uma doença crônica, não desenvolvendo estratégias que integrem a doença na 
vida diária, relacionadas à falta de apoio de pessoas do convívio social. 
Definição empírica: Questionar o paciente sobre a existência de apoio de 
pessoas do convívio social e quanto à presença de pessoas que auxiliem e/ou 
o acompanhem durante as consultas, hemodiálise e atividades relacionadas à 
manutenção da sua saúde. 
O indicador clínico será considerado presente quando a resposta de pelo 
menos um dos questionamentos for negativa. 
 
Referência: MORENO, V. Familiares de pacientes em hemodiálise: 
convivendo com condição crônica de saúde. Rev. Rene. Fortaleza, v. 9, n. 4, 
p. 49-56, out./dez. 2008. 

Fator sociodemográfico desfavorável 
Definição conceitual: Fatores individuais que influenciam negativamente na 
adesão do indivíduo ao tratamento, tais como: idade, sexo, estado civil, nível 
de educação e renda. 
Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre os fatores 
descritos no conceito: idade, sexo, estado civil, nível de educação e renda. 
O fator relacionado será considerado presente em uma das seguintes 
situações: 
Sexo masculino 
Idade superior a 46 anos 
Nível de educação – Menos de 8,5 anos de estudo  
Renda – um salário mínimo ou menos 
 
Referência: FRAZÃO, C. M. F. Q., et al. Problemas adaptativos de pacientes 
em hemodiálise: aspectos socioeconômicos e clínicos. Revista Latino-
Americana de Enfermagem, v. 22, n. 6, p. 966-972: nov./dez., 2014. 

Função renal residual 
Definição conceitual: Presença de função renal remanescente, repercutindo 
no não reconhecimento da necessidade de tratamento. 
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Continuação 
Quadro 13 – Proposta para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde 
em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 
Definição empírica: Calcular taxa de filtração glomerular através da fórmula: a 
idade é multiplicada pelo peso, e o resultado é dividido pela creatinina 
plasmática. Valores superiores a 45 mL/min/1,73 m² podem indicar uma função 
renal residual mais evidente e questionar o paciente sobre a concepção dele 
em relação à sua função renal e se isso interfere na conduta em relação ao 
tratamento. 
O fator relacionado estará presente quando houver uma função renal residual 
superior a 45 mL/min/1,73 m² e em caso de interferência na conduta 
terapêutica.  
 
Referência: COCKCROFT, D. W.; GAULT, M. H. Prediction of creatinine 
clearance from serum creatinine. Nephron., v. 16, n. 1, p.31-41: 1976. 

Imagem corporal negativa 
Definição conceitual: Perturbação da imagem corporal, relacionada às 
mudanças corporais ocasionadas pela DRC e hemodiálise, de forma negativa. 
Definição empírica: Questionar o paciente sobre mudanças relacionadas à 
imagem corporal ocasionadas pela DRC e hemodiálise, o sentimento em 
relação a essas mudanças e o desejo em ser diferente. 
O fator relacionado será considerado presente em caso de sentimento negativo 
relacionado à mudança e/ou o desejo de ser diferente. 
 
Referência: FRAZÃO, C. M. F. Q. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM 
PACIENTES SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE: semelhanças entre o Modelo de 
Adaptação e a NANDA Internacional. 2012. 103p. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 

Inadaptação às novas condições 
Definição conceitual: Indivíduo não consegue se adequar, isto é, tem 
dificuldade em autogerenciar o plano terapêutico. 
Definição empírica: Questionar o indivíduo/familiar/cuidador sobre a 
dificuldade manifestada em se adequar à condição de vida atual. 
O fator relacionado será considerado presente em caso afirmativo para 
dificuldade em adaptar-se. 
 
Referência: WELCH, J. L. et al. Merging health literacy with computer 
technology: Self-managing diet and fluid intake among adult hemodialysis 
patients.Patient education and counseling, v. 79, n. 2, p. 192-198, 2010. 

Não percepção da gravidade da doença 
Definição conceitual: Não percepção do paciente quanto à gravidade da 
doença e suas consequências. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1244564?dopt=Abstract
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Quadro 14 – Proposta para o diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde 
em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 
Definição empírica: Questionar paciente/familiar/cuidador quanto ao 
entendimento da gravidade da doença e suas consequências. 
Em caso negativo para pelo menos um dos questionamentos o fator 
relacionado será considerada presente. 
 
Referência: KIM, Y. et al. The End-Stage Renal Disease Adherence 
Questionnaire (ESRD-AQ): testing the psychometric properties in patients 
receiving in-center hemodialysis. Nephrology nursing journal: journal of the 
American Nephrology Nurses' Association, v. 37, n. 4, p. 377, 2010. 

Natureza assintomática da doença 
Definição conceitual: Doença não manifesta sintomas notáveis inicialmente, 
fato que desmotiva os pacientes a aderir ao plano terapêutico. 
Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador sobre a 
manifestação de sintomas prévios à descoberta da doença e se o caráter 
assintomático da enfermidade contribuiu para a adesão terapêutica tardia.  
Em caso afirmativo para o último questionamento, o fator relacionado será 
considerado presente. 
 
Referência: KARDAS, P.; LEWEK, P.; MATYJASZCZY, M. Determinants of 
patient adherence: a review of systematic reviews. Frontiers in 
Pharmacology, Poland, v. 4, n. 91, p. 1-16, 2013. 

Tempo gasto nas sessões de hemodiálise 
Definição conceitual: Período extenso reservado às sessões de hemodiálise, 
que limita outras atividades. 
Definição empírica: Questionar o paciente/familiar/cuidador quanto à 
percepção do paciente sobre o tempo gasto durante as sessões de 
hemodiálise.  
Em caso de resposta positiva o fator relacionado será considerado presente. 
 
Referência: CICOLINI, G. et al. Influence of family carers on haemodialyzed 
patients’ adherence to dietary and fluid restrictions: an observational 
study.Journal of advanced nursing, v. 68, n. 11, p. 2410-2417, 2012. 

Tristeza Crônica 
Definição conceitual: Paciente apresenta sentimentos de tristeza acentuada, 
pensamentos negativos, alterações de sensação corporal.  
Definição empírica: Usar a escala Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) padronizada com 14 itens tipo questionário de autorrelato. A medida 
das taxas relacionada com a depressão contém sete itens (faixa de pontuação, 
de 0 a 21) relacionados a sintomas apresentados.  
A pontuação mais elevada indica PIOR estado emocional, onde de 0 a 7 o nível 
de depressão é considerado normal; 8 a 10 leve depressão; e 11 a 21 alto nível 
de depressão. Assim, o fator relacionado será considerado presente quando a 
pontuação dos questionamentos variar de 8 a 21 pontos.  
 
Referência: ZIGMOND, A. S., et al. The hospital anxiety and depression scale. 
Acta psychiatr scand, v. 67, n. 6, p. 361-370, 1983. 
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De posse da proposta final dos componentes do diagnóstico de enfermagem 

Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise foi possível 

direcionar a pesquisa para a etapa de análise de acurácia, necessária para o 

processo de validação de diagnósticos de enfermagem. 

 

4.2 Validação clínica do diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da 
Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise 

 

Nesta etapa, foram avaliados 200 pacientes submetidos à hemodiálise 

atendidos em uma clínica especializada. A seguir, a Tabela 7, apresenta os dados 

sociodemográficos e clínicos dos indivíduos da amostra do estudo. 

Tabela 18 – Distribuição dos pacientes submetidos à hemodiálise de acordo com sexo, 
estado civil, procedência, religião, ocupação, sítio da diálise, local de inserção do cateter, 
idade e anos de estudo (n = 200). Natal, 2015 

VARIÁVEIS N % 
Sexo   
Feminino 102 51,0 
Masculino   98 49,0 
Estado Civil   
Com companheiro 107 53,5 
Sem companheiro   93 46,5 
Procedência    
Interior 108 54,0 
Capital   92 46,0 
Religião   
Praticante 173 86,5 
Não praticante   27 13,5 
Ocupação   
Aposentado/Pensionista 175 87,5 
Outros   13   6,5 
Desempregado   12   6,0 
Sítio da diálise   
Fístula arteriovenosa 150 75,0 
Cateter Duplo Lúmen/Cateter Triplo Lúmen   31 15,5 
Permcath   16   8,0 
Prótese     3   1,5 
Local de inserção do cateter   
Membro superior esquerdo 109 54,5 
Membro superior direito   44 22,0 
Subclávia direita   18   9,0 
Jugular direita   13   6,5 
Jugular esquerda     6   3,0 
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Continuação 
Tabela 19 – Distribuição dos pacientes submetidos à hemodiálise de acordo com sexo, 
estado civil, procedência, religião, ocupação, sítio da diálise, local de inserção do cateter, 
idade e anos de estudo (n = 200). Natal, 2015 
Femoral direita     6   3,0 
Subclávia esquerda     3   1,5 
Femoral esquerda     1   0,5 
 Média Mediana DP Mín Máx Valor p* 

Idade (anos) 55,60 56,0 16,53 18 89 0,200 
Anos de estudo   8,69 10,0   4,96   0 24 0,000 
Renda Familiar (Salários 
mínimos) 

  3,73   2,0   4,51   0 38 0,000 

Número de membros na 
família 

3,38 3,0 1,60 1 10 0,000 

Tempo de HD (meses) 66,85 36,0 69,38 1 324 0,000 
*Teste de Kolmogorov-Smirnov, DP: Desvio padrão. 

 De acordo com a Tabela 7, a maioria dos pacientes era do sexo feminino 

(51%), procedentes do interior (54%), tinham companheiros (53,5%), praticavam 

alguma religião (86,5%) e são aposentados ou pensionistas (87,5%). Quanto ao sítio 

de diálise, o mais frequente foi a fístula arteriovenosa (75%) e a localização 

predominante era o membro superior esquerdo (54%). 

 Em relação às variáveis quantitativas, a idade apresentou distribuição normal 

(p>0,05) e teve média de 55,6 anos. As outras variáveis obtiveram o valor p<0,05 

revelando distribuição não normal. Assim, anos de estudos apresentou mediana de 

10 anos. A renda familiar foi calculada em salários mínimos (R$ 788,00 cada 

salário); a mediana foi de dois salários mínimos e, ainda, a mediana do número de 

membros na família era de três indivíduos por família. A variável tempo de 

hemodiálise apresentou mediana de 36 meses, em que o número mínimo de meses 

foi 1 e o máximo de 324 meses. 

Tabela 20 – Frequência dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 
Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise (n = 200). Natal, 
2015 

INDICADORES CLÍNICOS N % IC 95% 
Alterações de exames laboratoriais 200 100,0 97,6 100,0 
Escolhas de vida diária ineficazes para atingir metas de 
saúde 

162   81,0 74,7   86,0 

Expressão de dificuldade com os regimes prescritos 129   64,5 57,4   71,0 
Não adesão ao tratamento 114   57,0 50,0   64,0 
Intensificação de complicações da doença   93   46,5 39,5   53,7 
Intensificação dos sintomas da doença   92   46,0 39,0   53,2 
Elevado ganho de peso interdialítico   84   42,0 35,1   49,2 
Qualidade de vida prejudicada   63   31,5 25,2   38,5 
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Tabela 21 – Frequência dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 
Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise (n = 200). Natal, 
2015 
Uso inadequado de medicamentos   55   27,5 21,5   34,3 
Comparecimento irregular às sessões de diálise   38   19,0 13,9   25,3 
Não expressão de desejo de controlar a doença   23   11,5   7,6   16,9 
Infecção    7     3,5   1,5     7,4 
 

Conforme apresentado na Tabela 8, os indicadores clínicos do diagnóstico 

de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde mais frequentes na clientela 

hemodialítica foram Alterações de exames laboratoriais (100%), Escolhas de vida 

diária ineficazes para atingir metas de saúde (81%), Expressão de dificuldade com 

os regimes prescritos (64,5%) e Não adesão ao tratamento (57%). 

Abaixo, segue a Tabela 9 apresentando as frequências fatores etiológicos do 

diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 

submetidos à hemodiálise. 

 
Tabela 22 – Frequência dos fatores etiológicos do diagnóstico de enfermagem Autocontrole 
Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise (n = 200). Natal, 2015 

FATORES ETIOLÓGICOS N % IC 95% 
Fatores sociodemográficos desfavoráveis 189 94,5 90,1 97,1 
Crenças 158 79,0 72,6 84,3 
Comorbidades 155 77,5 77,1 83,0 
Inadaptação às novas condições 118 59,0 51,8 65,8 
Conhecimento deficiente 111 55,5 48,3 62,5 
Ansiedade 108 54,0 46,8 61,0 
Natureza assintomática da doença   99 49,5 42,4 56,6 
Imagem corporal negativa   96 48,0 40,9 55,1 
Tempo gasto durante as sessões de hemodiálise   91 45,5 38,5 52,7 
Complexidade do regime terapêutico   86 43,0 36,1 50,2 
Disfunção neurocognitiva   83 41,5 34,6 48,7 
Falta de suporte emocional   81 40,5 33,7 47,7 
Desistências de metas   73 36,5 29,9 43,6 
Tristeza crônica   61 30,5 24,3 37,4 
Experiências anteriores negativas   53 26,5 20,6 33,3 
Busca frequente a serviços hospitalares   46 23,0 17,5 29,6 
Falha na comunicação   45 22,5 17,0 29,0 
Falta de planejamento   40 20,0 14,8 26,4 
Não percepção da gravidade da doença   38 18,0 13,1 24,2 
Falta de motivação   16   8,0   4,8 13,0 
Benefícios não percebidos   12   6,0   3,3 10,5 
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Frente aos resultados, Fatores socioeconômicos desfavoráveis (94,5%), 

Crenças (79%), Comorbidades (77,5%), Inadaptação às novas condições (59%), 

Conhecimento deficiente (55,5%) e Ansiedade (54%) são os fatores etiológicos que 

apresentaram maiores frequências. 

A Tabela 10 revela os resultados de sensibilidade e especificidade, em 

relação ao modelo de classe latente para medidas de acurácia do total de 

indicadores clínicos do diagnóstico Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 

submetidos à hemodiálise, bem como a prevalência estimada para o diagnóstico em 

questão, frente a este modelo. 

 
Tabela 23 – Modelo de classe latente para medidas de acurácia do total de indicadores clínicos 
do diagnóstico Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 
2015 

INDICADORES CLÍNICOS Se IC 95% Sp IC 95% 
Alterações de exames laboratoriais 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Comparecimento irregular às 
sessões de diálise 0,2886 

 
0,2053 

 
0,3887 0,9651 

 
0,9035 

 
1,0000 

Elevado ganho de peso interdialítico 0,4075 0,3120 0,5007 0,5604 0,4299 0,6867 
Escolhas de vida diária ineficazes 
para atingir metas de saúde 1,0000 

 
0,9901 

 
1,0000 0,4887 

 
0,3481 

 
0,6788 

Expressão de dificuldade com os 
regimes prescritos 0,7261 

 
0,6416 

 
0,8197 0,4826 

 
0,3484 

 
0,6141 

Infecção 0,0147 0,0000 0,0454 0,9331 0,8622 0,9883 
Intensificação de complicações da 
doença 0,4733 

 
0,3771 

 
0,5710 0,5481 

 
0,4170 

 
0,6704 

Intensificação dos sintomas da 
doença 0,4890 

 
0,3856 

 
0,5867 0,5856 

 
0,4520 

 
0,7112 

Não adesão ao tratamento 0,7583 0,6642 0,8527 0,7260 0,5976 0,8668 
Não expressão de desejo de 
controlar a doença 0,1744 

 
0,1111 

 
0,2489 0,9784 

 
0,9227 

 
1,0000 

Qualidade de vida prejudicada 0,4007 0,3091 0,4947 0,8197 0,7128 0,9346 
Uso inadequado de medicamentos 0,4499 0,3455 0,5837 1,0000 1,0000 1,0000 

Ajuste do modelo Estatística Gl Valor p 
G2 432,58 177 < 0,001 
Prevalência do Autocontrole Ineficaz da Saúde: 61,12% 
Se: sensibilidade; Sp: especificidade. 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 10, os seguintes 

indicadores clínicos apresentaram valores altos para sensibilidade: Alterações de 

exames laboratoriais (1,0000), Escolhas de vida diária ineficazes para atingir metas 

de saúde (1,0000) e Expressão de dificuldade com os regimes prescritos (0,7261). 

Em relação à especificidade, cinco indicadores obtiveram resultados superiores a 

0,5, a saber: Uso inadequado de medicamentos (1,0000), Comparecimento irregular 
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às sessões de diálise (0,9651), Não expressão de desejo de controlar a doença 

(0,9784), Infecção (0,9331) e Qualidade de vida prejudicada (0,8197). Apenas o 

indicador clínico Não adesão ao tratamento obteve valores expressivos para 

sensibilidade (0,7583) e especificidade (0,7260). 

Contudo, em relação ao ajuste deste modelo, o valor p foi <0,001, revelando 

que este modelo não retratava um ajuste adequado. Assim, os indicadores clínicos 

que não apresentaram significância estatística foram retirados do modelo inicial, 

bem como os indicadores que apresentaram o pior desempenho sob a curva ROC 

foram eliminados sequencialmente até que o modelo de classe latente apresentasse 

um ajuste adequado. Posteriormente, este modelo de classe latente apontou novos 

resultados, conforme a Tabela11.   

Tabela 24 – Modelo de classe latente ajustado para medidas de acurácia do total de 
indicadores clínicos do diagnóstico Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 
submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

INDICADORES CLÍNICOS Se IC 95% Sp IC 95% 
Comparecimento irregular às 
sessões de diálise 0,2709 

 
0,1896 

 
0,3770 0,9690 

 
0,8909 

 
1,0000 

Escolhas de vida diária ineficazes 
para atingir metas de saúde 1,0000 

 
1,0000 

 
1,0000 0,5634 

 
0,3435 

 
0,9998 

Expressão de dificuldade com os 
regimes prescritos 0,6997 

 
0,6022 

 
0,7992 0,4625 

 
0,3072 

 
0,6178 

Infecção 0,0112 0,0000 0,0412 0,9183 0,8309 0,9827 
Não adesão ao tratamento 0,7296 0,6162 0,8482 0,7437 0,5842 0,9057 
Não expressão de desejo de 
controlar a doença 0,1619 

 
0,1003 

 
0,2431 0,9773 

 
0,9174 

 
1,0000 

Uso inadequado de medicamentos 0,4149 0,3113 0,5661 1,0000 1,0000 1,0000 
Ajuste do modelo Estatística Gl Valor p 

G2 42,87 112 1,000 
Prevalência do Autocontrole Ineficaz da Saúde: 66,28% 
Se: sensibilidade; Sp: especificidade. 

Este modelo de classe latente apresentou um bom ajuste (p valor 1,000), e a 

prevalência do diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em 

pacientes submetidos à hemodiálise foi estimada em 66,28%. 

Frente a estes resultados, sete indicadores clínicos compõem o novo modelo 

de classe latente.  Escolhas de vida diária ineficazes para atingir metas de saúde 

(1,0000) e Expressão de dificuldade com os regimes prescritos (0,6997) 

representaram as medidas de acurácia para a identificação de espectros iniciais do 

diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 
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submetidos à hemodiálise. Por sua vez, os indicadores clínicos que evidenciaram as 

medidas de acurácia para inferir os sinais de confirmação do diagnóstico estudado 

foram: Uso inadequado de medicamentos (1,0000), Não expressão de desejo de 

controlar a doença (0,9773), Comparecimento irregular às sessões de diálise 

(0,9690) e Infecção (0,9183). O indicador clínico Não adesão ao tratamento continua 

expressando valores significantes para sensibilidade (0,7296) e especificidade 

(0,7437), revelando ser o indicador clínico mais preciso quanto à inferência do 

diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 

submetidos à hemodiálise. 
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5 DISCUSSÃO 
 
 

A validação de diagnósticos de enfermagem é realizada por meio da análise 

de conceito, análise de conteúdo e validação clínica. Este estudo percorreu as 

etapas de análise de conteúdo e validação clínica, corroborando com o estudo de 

Galdeano (2007) e contrapondo-se a outras pesquisas que executaram as três 

etapas (MANGUEIRA, 2014; PASCOAL, 2015), as duas primeiras etapas (GUEDES, 

2011; FRAZÃO, 2015) ou apenas a última etapa (FERNANDES, 2014; MONTORIL, 

2014; TEIXEIRA, 2014). 

Na etapa de análise de conteúdo, os juízes participantes deste estudo 

tiveram a mediana da idade em 30,00 e tempo de formação profissional com média 

de 7,95 anos, corroborando com o estudo de Pascoal (2015) e Mangueira (2014) em 

que os resultados apontam média de idade de 33,33 e 31,39 anos e tempo de 

formação profissional de 9,28 e 7,87 anos, respectivamente. Contudo, outros 

estudos apresentam os resultados com média de idade e tempo de formação 

profissional superiores, a saber: Frazão (2015) com média de idade de 40,95 anos e 

tempo de formação profissional de 17,27 anos, e Pompeo, Rossi e Paiva (2014) com 

44,02 e 20,92 anos, respectivamente. Esses achados devem-se ao fato de os juízes 

apresentarem maior titulação (72,7% e 75%, respectivamente). 

No entanto, apesar da jovialidade e do pouco tempo de experiência 

profissional presente na amostra, a maioria dos juízes possuía publicações na área 

de diagnósticos de enfermagem e mais da metade em estudos de nefrologia, porém 

apenas 9% afirmaram atuar diretamente na assistência. Estes dados diferem do 

estudo de Capellari e Almeida (2008), cuja maior parte da amostra revelou prestar 

assistência na especialidade de nefrologia e pouca publicação científica. 

A literatura destaca que um indivíduo é considerado expert quando domina o 

conhecimento em determinada área, e sua expertise é avaliada por meio da 

quantidade de títulos, estudos e/ou experiência clínica que envolvam o tema 

pesquisado (GALDEANO; ROSSI, 2006). Assim, tendo em vista a dificuldade em 

recrutar experts, os pesquisadores optam por realizar adaptações neste momento da 

pesquisa, selecionando indivíduos capacitados para realizar tal atividade. Estes 
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indivíduos são denominados de juízes ou avaliadores (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 

2013). 

Desse modo, acredita-se que a experiência e competência dos juízes em 

relação ao tema estudado contribuíram para uma maior clareza e precisão no 

processo de análise de conteúdo do DE Autocontrole Ineficaz da Saúde em 

pacientes submetidos à hemodiálise. 

Nesse sentido, os juízes julgaram que a definição mais coerente ao 

diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde foi a proposta por Silva 

(2014) na etapa de análise de conceito. O título do diagnóstico de enfermagem deve 

estar associado à sua definição, aos indicadores clínicos e fatores etiológicos. A 

definição do diagnóstico de enfermagem deve ser clara e concisa, expressando a 

essência do enunciado para facilitar a tomada de decisão do enfermeiro e a 

comunicação entre a equipe de enfermagem (HERDMAN, 2012).  

De acordo com Herdman (2012), o processo de validação ou construção de 

diagnósticos de enfermagem envolve a construção da definição do enunciado, 

identificação dos indicadores clínicos e fatores etiológicos, e este deve seguir pontos 

importantes, a saber: utilização de bibliografias publicadas nos últimos cinco anos e 

que sejam específicas de enfermagem. Contudo, pode-se utilizar literatura de apoio 

quando tratar de temática que aborde outras ciências. 

Os componentes do DE conduzem à localização deste, nos domínios e 

classes da classificação, assim, quando ocorre um processo de revisão de 

diagnósticos de enfermagem, o comitê de classificações revê a definição, fatores 

relacionados e características definidoras para compor um domínio mais consistente 

com seus indicadores, e, quando houver um ou mais domínios que o enquadrem, a 

escolha é realizada baseada onde o enfermeiro em atuação espera encontrá-lo 

(HERDMAN, 2012). 

No que condiz à localização do diagnóstico de enfermagem Autocontrole 

Ineficaz da Saúde na taxonomia II da NANDA-I, os juízes elegeram como 

condizentes o Domínio 1: Promoção da Saúde e a Classe 2: Controle da saúde. O 

domínio Promoção da Saúde é definido por “percepção de bem-estar ou de 

normalidade de funcionamento e estratégias utilizadas para manter o controle desse 
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bem-estar e a normalidade do funcionamento, bem como para melhorá-los”, e a 

classe Controle da Saúde consiste em “Identificação, controle, desempenho e 

integração de atividades para manter a saúde e o bem-estar” (Herdman, 2012, p.72). 

Após a análise de conceito, 12 indicadores clínicos permaneceram na 

proposta final do diagnóstico de enfermagem AIS para pacientes submetidos à 

hemodiálise, sendo nove provenientes da etapa de análise de conceito. Desse 

modo, 60% dos indicadores clínicos foram aprovados pelos juízes, corroborando 

com o estudo que obteve o índice de aprovação com frequência superior a 50%, 

apresentando pertinência em 75%, 90,47% e 95,45% dos indicadores clínicos 

referentes aos DEs estudados (PASCOAL, 2015). 

Contudo, mesmo com a obtenção do índice superior a 85%, comprovando o 

grau de pertinência, os juízes sugeriram alterações da nomenclatura de cinco 

indicadores clínicos e a transposição de um indicador clínico para fator etiológico. 

Esses achados são semelhantes a outros estudos, em que os juízes propuseram 

mudanças no rótulo do indicador clínico e inversão de indicador clínico para fator 

etiológico. (GUEDES, 2011; FRAZÃO, 2015; MANGUEIRA, 2014). 

Frente às definições conceituais e empíricas, um indicador clínico não 

obteve o parâmetro de pertinência adotado, indicando necessidade de reformulação. 

Ainda, os juízes recomendaram alterações nas definições conceitual e empírica de 

dois indicadores clínicos. Em outras pesquisas, as sugestões dos juízes estão 

presentes com o intuito de tornar esses indicadores mais claros e concisos para uma 

boa inferência do DE em questão, assim, embora os indicadores clínicos atinjam o 

parâmetro de pertinência esperado, pode haver alterações e reformulações para 

uma melhor compreensão do mesmo (GUEDES, 2011; FRAZÃO, 2015; 

MANGUEIRA, 2014; PASCOAL, 2015). 

Referente aos fatores etiológicos, 22 foram considerados como pertinentes 

para o diagnóstico de enfermagem AIS em pacientes submetidos à hemodiálise. 

Destes, 16 foram provenientes da análise de conceito de Silva (2014). Contudo, os 

juízes indicaram seis alterações em nível de rótulo dos fatores etiológicos. 

O percentil de fatores etiológicos aprovados (55%) foi inferior a outros 

estudos, como o de Frazão (2015) e Guedes (2011) com índice de 85,7% e 75%, 
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respectivamente. Quanto às modificações frente à nomenclatura de tais fatores, em 

outro estudo, os juízes avaliaram ser relevante a alteração nos rótulos de três 

fatores etiológicos (FRAZÃO, 2015). 

Ademais, houve reformulação em 14 definições conceituais e 15 definições 

empíricas dos fatores etiológicos, contudo, apenas as definições conceituais de dois 

fatores etiológicos e definições empíricas de quatro fatores etiológicos foram 

consideradas não pertinentes pelos juízes. Esta informação diverge em outros 

estudos, os quais apresentam um baixo quantitativo de alterações nas definições 

destes fatores sugeridas pelos juízes (GUEDES, 2011; FRAZÃO, 2015). Destarte, 

este número elevado de modificações esteve presente em outro estudo, porém 

referente aos indicadores clínicos, com revisão de definição conceitual e/ou empírica 

em 11 indicadores (PASCOAL, 2015). 

 No tocante à caracterização dos indivíduos participantes da segunda etapa 

deste estudo, houve uma predominância do sexo feminino na clientela hemodialítica, 

corroborando com os estudos de Cavalcanti et al. (2015) e Sgnaolin e Figueiredo 

(2012). Em outros estudos (ABREU; SANTOS, 2013; DARCIE et al., 2015; FRAZÃO 

et al., 2015), o sexo mais frequente foi o masculino, em concordância com os dados 

do censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia (2013). Esta discrepância presente 

nos estudos deve-se ao fato de a amostra ter sido por conveniência, onde os 

pacientes que estivessem dentro dos critérios de inclusão e aceitassem participar da 

pesquisa no momento da coleta eram introduzidos na amostra desta pesquisa. 

 A maior parte da amostra tinha companheiros, praticava algum tipo de religião 

e era aposentada, este perfil é semelhante a das amostras de pesquisas anteriores 

(CAVALCANTI et al., 2015; FRAZÃO et al., 2015; SGNAOLIN; FIGUEIREDO, 2012; 

SOUSA; SARMENTO; ALCHIERE, 2011). 

 A média da idade varia entre os estudos, em que a menor média foi de 46,6 

anos e a máxima de 67 anos, nos estudos de Frazão et al. (2013) e Darcie et al. 

(2015), respectivamente, contudo, dentro da faixa etária (19 a 64 anos) mensurada 

pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) como a mais encontrada nos 

pacientes que realizam diálise (SBN, 2013).  
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 Referente aos anos de estudo, renda familiar e ao número de pessoas por 

domicílio, este estudo apresentou mediana de 10 anos, dois salários mínimos e três 

indivíduos, respectivamente, que são equivalentes aos seguintes achados: 

escolaridade com média de 8,5 anos (FRAZÃO et al., 2013), renda familiar com 

mediana de dois salários mínimos (CAVALCANTI et al., 2015) e média de 

moradores por domicílio de 3,4 pessoas (SGNAOLIN; FIGUEIREDO, 2012). 

Frente aos dados clínicos, em relação ao sítio de diálise, houve 

predominância de FAV, ratificada pelo estudo de Frazão et al. (2013). O tempo (em 

meses) de tratamento em hemodiálise foi inferior aos encontrados nos estudos de 

Jiang et al. (2013) e Frazão et al. (2013), com valores mensurados em 54,7 e 72,7 

meses, respectivamente. 

 Relativo ao diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em 

pacientes submetidos à hemodiálise, o mesmo apresentou uma prevalência de 

66,28%. Essa foi superior à identificada nos estudos de Frazão (2012) e Silva et al. 

(2013), que obtiveram os valores de 42,7% e 28,3%, respectivamente. Em outro 

estudo, a prevalência foi superior, estimada em 86,3% (FREITAS et al., 2011).  

 O indicador clínico Alterações nos exames laboratoriais esteve presente em 

100% da clientela deste estudo. Esta elevada frequência pode ser associada ao fato 

de a avaliação abordar alterações nos níveis séricos de diversos eletrólitos, a saber: 

ureia, creatinina, cálcio, potássio, fósforo e sódio.  

 Os rins são responsáveis pela excreção de substâncias resultantes do 

metabolismo do organismo. O indivíduo submetido à hemodiálise tem sua taxa de 

filtração glomerular (TFG) reduzida, ocorrendo a diminuição da depuração da 

creatinina e, portanto, aumento nos níveis séricos de creatinina e ureia, bem como 

desequilíbrio nos níveis plasmáticos de cálcio e potássio. Ainda, devido à DRC, há 

retenção de sódio e água por consequência das variações de aporte de água e 

eletrólitos (RIELLA, 2010). 

Frente a esses dados, os indivíduos em tratamento hemodialítico podem 

apresentar alterações nestes eletrólitos, corroborando com Cavalcanti et al. (2015), 

no qual 100% da amostra apresentou alteração nos níveis sanguíneos de ureia e 

creatinina. Ainda, no mesmo estudo, os indivíduos manifestaram mudanças nos 
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níveis de potássio, de cálcio e de sódio, com 73,2%, 42,7% e 41,5%, 

respectivamente. 

Desse modo, surgem as complicações inerentes a estes dados, a saber: a 

retenção de sódio e água a nível plasmático pode resultar em edema, insuficiência 

cardíaca e hipertensão; a doença óssea, calcificações de vasos sanguíneos e 

osteodistrofia renal são ocasionadas pela retenção do fósforo e redução do cálcio a 

nível plasmático. O paciente renal em hemodiálise ainda apresenta anemia em 

decorrência da produção inadequada de eritropoietina, baixa sobrevida de 

eritrócitos, constantes sangramentos no trato gastrointestinal e perda sanguínea 

durante o processo de hemodiálise (RIELLA, 2010).  

Em estudo anterior, Jiang et al. (2013) afirmam que a anemia é complicação 

mais frequente nos pacientes submetidos à hemodiálise. Fato que corrobora com o 

indicador clínico Intensificação de complicações da doença.  

 O indicador clínico Intensificação dos sintomas da doença está relacionado 

com os sintomas mais frequentes apresentados pelo paciente em hemodiálise, a 

saber: fadiga, hipotensão, hipertensão, náuseas, câimbras, edema, dispneia, dores 

musculares e inapetência (RIELLA, 2010). A hipotensão arterial é apontada como 

sintoma mais recorrente na clientela hemodialítica (LEITE et al., 2013). Outro estudo 

aponta os sintomas mais comuns nessa clientela: anemia (39,4%), hipotensão 

(33,3%), cefaleia (27,2%), hipervolemia (21,2%), câimbras (18,1%) e infecção 

relacionada ao cateter (9,1%) (PENNAFORT; QUEIROZ, 2011). 

Os indivíduos submetidos à hemodiálise expressam redução dos níveis 

séricos de leucócitos e eritrócitos, constituindo um elevado risco de infecção. As 

infecções mais comuns apresentadas por essa clientela são no local do acesso 

vascular e pneumonia (RIELLA, 2010). Grothe et al. (2010) afirma que  60% dos 

indivíduos participantes do estudo apresentaram infecção da corrente sanguínea e, 

destes, 25% manifestaram culturas positivas no local de inserção do cateter. Ainda 

neste estudo, 22,4% dos casos de infecção da corrente sanguínea progrediram para 

septicemia e 17,3%, para endocardite. Esses dados indicam relevância do indicador 

clínico Infecção, identificado como específico ao diagnóstico de enfermagem AIS. 

De acordo com Thomas e Alchiere (2005), a apatia, a falta de apoio da 

equipe, o retraimento social e a dificuldade de relacionamento são fatores que 
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influenciam a não adesão terapêutica. Ademais, a ausência de conhecimento sobre 

o autocuidado com a saúde, em relação à doença e ao tratamento, é um fator 

intrínseco para a não adesão terapêutica e um possível controle ineficaz da saúde 

(PESSOA; LINHARES, 2015; SGNAOLIN; FIGUEIREDO, 2012).  

No estudo de Sgnaolin e Figueiredo (2012), mais da metade da amostra não 

aderiu ao tratamento farmacológico e o fator referenciado para essa não adesão foi 

o esquecimento. Outro estudo (BELGUZAR; KAYSER; KILIC, 2007) relata que a não 

adesão hídrica e dietética apresentaram frequências significativas (68% e 58%, 

respectivamente) na clientela estudada. 

Não adesão ao tratamento apresentou frequência superior a 50% na 

clientela hemodialítica deste estudo e, a partir do modelo de classe latente, revelou 

ser o indicador clínico mais acurado para a inferência do diagnóstico de enfermagem 

AIS nesta clientela. 

Para Branco e Lisboa (2010), o paciente submetido à hemodiálise só adere 

ao tratamento de forma eficaz quando ele aceita a sua nova condição de saúde, 

enfrentando as dificuldades vivenciadas no convívio com a doença e o tratamento. 

Destarte, a não adesão ao tratamento reflete uma possível falha no processo de 

adaptação deste indivíduo perante seu estado de saúde.  

Logo, torna-se relevante incorporar o PE do Modelo Teórico de Roy na 

assistência ao indivíduo submetido à hemodiálise, com o intuito de fornecer 

subsídios para planejar ações de enfermagem voltadas para os problemas 

adaptativos, direcionando-as para uma melhor adesão terapêutica. 

Entretanto, sabe-se que o indivíduo submetido à hemodiálise, quando não 

adere de forma eficaz ao tratamento terapêutico, afetará outros pontos relevantes, 

como, por exemplo, a ausência nas sessões de hemodiálise, ingesta inadequada de 

líquidos e alimentos, uso indevido de medicamentos, descaso nos cuidados com a 

fístula e/ou cateter, dificuldade em seguir a terapêutica estabelecida, resultando em 

não cumprimento das metas estabelecidas para manter a saúde e controlar a 

doença. Assim, este indicador clínico está relacionado com outros indicadores, a 

saber: Comparecimento irregular nas sessões de hemodiálise, Uso inadequado de 

medicamentos, Expressão de dificuldade com os regimes prescritos, Escolhas de 
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vida diária ineficazes para atingir metas de saúde, Não expressão de desejo de 

controlar a doença e Elevado ganho de peso interdialítico (acima de 2 kg). 

O ganho de peso interdialítico esteve presente em 24% da amostra e era 

ocasionado principalmente pela adesão inadequada à ingesta de líquidos 

(NERBASS et al., 2011). Frazão et al. (2013) trazem, em seu estudo, o aumento de 

peso em curto período de tempo, presente em 100% da amostra. 

O indicador clínico Comparecimento irregular nas sessões de hemodiálise, 

identificado com valor significativo para especificidade frente ao DE Autocontrole 

Ineficaz da Saúde na etapa de validação clínica, é caracterizado pela ausência do 

paciente nas sessões de hemodiálise e reflete na não adesão ao tratamento 

hemodialítico.  

De acordo com Madeiro et al. (2010), a clientela referiu algumas dificuldades 

para comparecer nas sessões de hemodiálise, sendo as principais: transporte para o 

trajeto domicílio/clínica; frequência e tempo destinado à hemodiálise; dor ou 

desconforto no momento da punção da FAV; e distância do local de moradia para a 

clínica. Percebe-se que os pacientes submetidos à hemodiálise não comparecem às 

sessões de hemodiálise com uma frequência de uma a quatro vezes ao mês, desse 

modo, isso poderá ocasionar danos à saúde no longo prazo (BRANCO; LISBOA, 

2010). 

Em relação ao Uso inadequado de medicamentos, também mensurado 

como específico para inferir o diagnóstico em estudo, este pode estar relacionado ao 

uso múltiplo de fármacos devido ao desenvolvimento da DRC ser proveniente de 

outras complicações metabólicas e comorbidades (Bastos, 2014).  

Diante disso, os indivíduos submetidos à hemodiálise muitas vezes não 

lembram ou não sabem quais medicamentos estão em uso, necessitam de auxílio 

para tomar os medicamentos de forma correta, não percebem a necessidade de 

tomá-los diariamente, e, ainda, não possuem condições financeiras para adquirir o 

fármaco quando este não é fornecido pela rede pública de saúde. Estes fatos 

corroboram com o estudo de Terra (2007), o qual avaliou a adesão ao tratamento 

farmacológico de uso diário dos pacientes submetidos à hemodiálise. 
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Expressão de dificuldade com os regimes prescritos, presente na taxonomia 

II da NANDA-I, foi um dos indicadores clínicos mais prevalentes na clientela 

hemodialítica deste estudo, e apresentou valor significativo para a sensibilidade em 

relação à identificação do diagnóstico de enfermagem AIS. A dificuldade em seguir a 

terapêutica prescrita deve-se ao fato da complexidade do tratamento hemodialítico, 

restrições hídricas e dietéticas, ampla terapia medicamentosa, cuidados com a FAV 

ou cateter e limitações físicas estabelecidas ao doente renal crônico submetido à 

hemodiálise. Além de realizar o tratamento hemodiálitico com a frequência de três 

vezes por semana e por um período de quatro horas por sessão. 

Os indicadores clínicos Escolhas de vida diária ineficazes para atingir metas 

de saúde e Não expressão de desejo de controlar a doença são indicadores que 

compõem o DE Autocontrole Ineficaz da Saúde na NANDA-I. O primeiro foi um dos 

indicadores mais frequentes na clientela deste estudo e mostrou-se sensível quanto 

à inferência do DE em questão. O segundo revelou ser específico para identificação 

do Autocontrole Ineficaz da Saúde. 

Escolhas de vida diária ineficazes para atingir metas de saúde evidencia-se 

pelo não cumprimento de objetivos elencados para a manutenção da saúde, e Não 

expressão de desejo de controlar a doença tem como foco a ausência de vontade do 

indivíduo de realizar tarefas necessárias para o controle da doença renal crônica. 

 Essas circunstâncias podem estar presentes na clientela, diante da vivência 

de pontos negativos do tratamento hemodialítico, a saber: convívio social 

prejudicado, limitação ou suspensão do trabalho, alterações fisiológicas ocorridas, 

sentimentos de raiva desesperança, negação, culpa e depressão, perda da família, 

sentimentos de dependência da família e profissionais de saúde (MEIRELES; 

GOES; DIAS, 2004). 

Comumente, para estes fatores apresentados, as alterações emocionais são 

frequentes e culminam nos sentimentos de baixa autoestima, ansiedade e 

depressão frequentes nesta clientela (FRAZÃO et al., 2014; NUNES  et al., 2014), 

que podem afetar a qualidade de vida. 

A baixa qualidade de vida é comum nos pacientes em tratamento 

hemodialítico. Abreu e Santos (2013) revelam a presença de baixo escore de 
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qualidade de vida nos seguintes domínios: aspectos físicos, vitalidade e dor. Em 

outro estudo, os domínios saúde mental, vitalidade, capacidade funcional e 

limitações de aspectos físicos apresentaram os piores escores de qualidade de vida 

(SOUSA; SARMENTO; ALCHIERE, 2011). 

Ademais, seis fatores etiológicos obtiveram frequência superior a 50% na 

segunda etapa deste estudo, são eles: Conhecimento deficiente, Fator 

sociodemográfico desfavorável, Comorbidades, Ansiedade, Inadaptação às novas 

condições e Crenças.  

De acordo com o estudo de Rocha (2010), é relevante que o indivíduo em 

hemodiálise saiba esclarecer o que é a hemodiálise e como ela funciona, com o 

intuito de uma melhor compreensão acerca das restrições hídricas e dietéticas, e 

das possíveis complicações que possam ocorrer relacionadas ao tratamento.  

Rocha (2010) ainda revela que 37,21% da clientela não sabiam definir 

hemodiálise e 100% não conseguiram explicar o seu funcionamento. Além disso, 

parte dos indivíduos integrantes revelou não conhecer os alimentos não permitidos 

(34,8%) e permitidos (39,53%), os cuidados necessários com o acesso venoso 

(30,23%) e as complicações inerentes ao tratamento (69,77%). 

Frente a esses achados, percebe-se a pertinência do indicador clínico 

Conhecimento deficiente, considerado similar a déficit de conhecimento, que 

compõe os fatores etiológicos na taxonomia II da NANDA-I, tendo em vista ser 

necessária a obtenção do conhecimento acerca da doença e seu tratamento para 

uma boa adesão terapêutica e, assim, um controle eficaz da saúde. 

A presença do fator etiológico Comorbidades está relacionada com as 

doenças de base ou associadas à DRC, como, por exemplo, hipertensão, diabetes 

mellitus e glomerulonefrites. Pesquisa realizada com 217 indivíduos em hemodiálise 

revelou as doenças de base mais frequentes, a saber: Nefroesclerose Hipertensiva 

(31,3%), Diabetes Mellitus (25,3%) e Glomerulonefrite (24,5%). Contudo, as doenças 

associadas apresentadas por esta clientela foram: Hipertensão Arterial Sistêmica 

(42,4%), 19,8% para Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus, e apenas 

24,9% dos indivíduos não possuíam comorbidades (RIBEIRO et al., 2008). 
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Em relação a Fator sociodemográfico desfavorável, Cavalcante et al. (2013) 

revela que as condições sociodemográficas e clínicas interferem na qualidade de 

vida do indivíduo, como o baixo nível de escolaridade (<8 anos), residir no interior do 

estado e presença de doenças cardiovasculares. Outro estudo revela que os baixos 

níveis de qualidade de vida são mais frequentes no sexo feminino, porém há uma 

incidência maior de insuficiência cardíaca em homens (LOPES et al., 2007). 

Ademais, pacientes submetidos ao tratamento hemodiálitico afirmaram que a baixa 

renda interfere no tratamento e manutenção da saúde (BRANCO; LISBOA, 2010). 

Destarte, sabe-se que a baixa qualidade de vida interfere na adesão ao tratamento e 

comumente no autocontrole da saúde.  

Outrossim, a DRC e a hemodiálise exigem um maior esforço do paciente 

frente às limitações físicas e psicológicas vivenciadas por esta clientela, impondo 

adaptações a esta nova condição de vida. Estas adaptações podem ser positivas ou 

negativas e dependem da características da personalidade do indivíduo que 

estimulam as estratégias de enfrentamento (THOMAS; ALCHIERE, 2005). 

 Estas novas situações vivenciadas pelos pacientes submetidos à hemodiálise 

geram medo, expectativas, dúvidas e ansiedade que podem culminar na não 

aderência ao tratamento (BRANCO; LISBOA, 2010). Em estudo anterior realizado 

com 147 sujeitos, estimou-se uma prevalência de 16,6% de ansiedade presente na 

clientela hemodialítica (MILLÁN-GONZÁLEZ et al., 2009). Segundo o estudo de 

Paéz et al. (2009), a ansiedade é mais frequente no início do tratamento 

hemodiálitico e em indivíduos com idade mais avançada. 

 Referente ao fator etiológico Crenças, este, geralmente, é incentivado pela 

cultura e credo advindos da família. O estado de saúde de um indivíduo portador de 

doença crônica, diante da sua família, aflora sentimentos de expectativas e 

exacerbação de crenças negativas, promovendo confusão entre as emoções que 

culminam nas alterações comportamentais da família (FRÁGUAS; SOARES; SILVA, 

2008). 

 Em suma, a identificação dos indicadores clínicos que refletem a precisão da 

inferência do diagnóstico de enfermagem AIS em indivíduos submetidos à 

hemodiálise, e dos fatores etiológicos mais frequentes, propiciará ao enfermeiro o 

estabelecimento de metas fidedignas para o alcance de resultados positivos em 

saúde. 
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 Ademais, o processo de validação do diagnóstico de enfermagem AIS em 

pacientes submetidos à hemodiálise fornece subsídios para enriquecer a 

enfermagem como ciência, fortalecendo as ferramentas próprias da profissão. 
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6 CONCLUSÃO 
 

Com base nos objetivos propostos neste estudo, os juízes propuseram a 

reformulação da definição do diagnóstico de enfermagem AIS, indicando como a 

mais relevante a definição construída na etapa de análise de conceito realizada 

anteriormente. Quanto à localização, considerou-se sensata a localização atual do 

DE na taxonomia II da NANDA-I. 

Além disso, os juízes aconselharam a alteração da nomenclatura de cinco 

indicadores clínicos e a transposição de um indicador clínico para fator etiológico. 

Desse modo, aprovaram-se 12 indicadores clínicos para o DE em questão, a saber: 

Expressão de dificuldade com os regimes prescritos, Escolhas de vida diária 

ineficazes para atingir metas de saúde, Intensificação de complicações da doença, 

Alterações de exames laboratoriais, Intensificação dos sintomas da doença, Elevado 

ganho de peso interdialítico (acima de 2 kg), Infecção, Não expressão de desejo de 

controlar a doença, Qualidade de vida prejudicada, Comparecimento irregular nas 

sessões de hemodiálise, Não adesão ao tratamento e Uso inadequado de 

medicamentos.  

Contudo, frente às definições conceituais e empíricas destes indicadores 

clínicos, os juízes avaliaram como não pertinentes as definições conceitual e 

empírica de um indicador clínico e recomendaram alterações nas definições 

conceitual e empírica de dois indicadores clínicos. 

 Outrossim, na etapa de análise de conteúdo, os juízes recomendaram seis 

alterações do rótulo dos fatores etiológicos. Assim, 22 fatores etiológicos foram 

indicados para compor a proposta final do DE em questão, são eles: Complexidade 

do regime terapêutico, Conhecimento deficiente, Falha na comunicação, 

Inadaptação às novas condições, Falta de planejamento, Falta de suporte 

emocional, Natureza assintomática da doença, Tempo gasto nas sessões de 

hemodiálise, Comorbidades, Desistências de metas, Disfunção neurocognitiva, Não 

percepção da gravidade da doença, Imagem corporal negativa, Crenças, 

Experiências anteriores negativas, Fator sociodemográfico desfavorável, Tristeza 

crônica, Ansiedade, Benefícios não percebidos, Função renal residual e Busca 

frequente aos serviços hospitalares. 
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Além disso, as definições conceituais de dois fatores etiológicos e definições 

empíricas de quatro fatores etiológicos foram consideradas não pertinentes pelos 

juízes e houve alterações sugeridas por estes nas definições conceituais de 12 

fatores etiológicos e em definições empíricas de 11 fatores etiológicos. 

Por conseguinte, na etapa de validação clínica do DE Autocontrole Ineficaz 

da Saúde foi possível identificar os indicadores clínicos mais precisos quanto à 

inferência do DE em questão. A prevalência do DE Autocontrole Ineficaz da Saúde 

nos pacientes submetidos à hemodiálise foi estimada em 66,28%. Contudo, quatro 

indicadores clínicos foram mais frequentes, a saber: Alterações de exames 

laboratoriais, Escolhas de vida diária ineficazes para atingir metas de saúde, 

Expressão de dificuldade com os regimes prescritos e Não adesão ao tratamento. E 

seis fatores etiológicos apresentaram maior frequência, são eles: Fatores 

sociodemográficos desfavoráveis, Crenças, Comorbidades, Conhecimento 

deficiente, Inadaptação às novas condições e Ansiedade. 

Os indicadores clínicos Escolhas de vida diária ineficazes para atingir metas 

de saúde e Expressão de dificuldade com os regimes prescritos apresentaram sinais 

clínicos de alerta para sensibilidade, e os indicadores clínicos Uso inadequado de 

medicamentos, Não Expressão de desejo de controlar a doença, Comparecimento 

irregular às sessões de diálise e Infecção foram mais específicos quanto à inferência 

do diagnóstico de enfermagem AIS. 

Por sua vez, Não adesão ao tratamento foi o único indicador clínico que 

apresentou espectros iniciais e de confirmação do diagnóstico de enfermagem em 

estudo. Desse modo, o indicador clínico Não adesão ao tratamento é mais preciso e 

fidedigno quanto à inferência do diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz 

da Saúde em pacientes submetidos à hemodiálise. 

Logo, este estudo possibilitou a validação clínica do diagnóstico de 

enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes submetidos à 

hemodiálise. Acredita-se que esta pesquisa possibilitará o aprimoramento dos 

componentes do diagnóstico de enfermagem em questão e uma melhor 

compreensão de como este DE evidencia-se nesta clientela, bem como de quais 

indicadores instigam alerta ao enfermeiro no momento da tomada de decisões e 

raciocínio clínico na identificação do DE em questão. 
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Desse modo, irá contribuir para a elaboração de intervenções de enfermagem 

mais fidedignas ao estado de saúde da clientela hemodialítica, proporcionando um 

cuidado com base em evidências clínicas, enriquecendo o corpo científico da 

enfermagem. 

Apontam-se, como limitações deste estudo, a ferramenta de busca utilizada 

para captar os juízes, por não detectar a experiência real dos indivíduos, a restrita 

experiência clínica dos juízes que compuseram a amostra na etapa de análise de 

conteúdo, e a escassez de estudos que utilizem o referido DE, impossibilitando a 

comparação dos achados. Além disso, o indicador clínico Alterações de exames 

laboratoriais e os fatores etiológicos Fator sociodemográfico desfavorável, Crenças e 

Comorbidades podem ter apresentado frequência elevada na amostra do estudo por 

serem elementos que abordam variáveis agrupadas. 

Sugere-se a utilização de uma escala dicotômina ao invés de uma escala do 

tipo Likert, no instrumento de avaliação dos juízes na etapa de análise de conteúdo, 

por facilitar a avaliação e a análise das variáveis. E, ainda, a realização de estudos 

de validação do DE Autocontrole Ineficaz da Saúde na população submetida à 

hemodiálise em outros contextos geográficos, com o intuito de comparar com os 

achados deste estudo e aperfeiçoar este diagnóstico de enfermagem.  
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APÊNDICE A- Carta convite para participação dos juízes no estudo 
 

UNIVERSIDADEFEDERAL DORIOGRANDEDO NORTE  
CENTRODECIÊNCIASDASAÚDE DEPARTAMENTO 

DEENFERMAGEM 
PROGRAMADEPÓS-GRADUAÇÃOEM ENFERMAGEM 

CURSODE DOUTORADO 
Campus Universitário,s/n,BR101, LagoaNova, Natal/RN –CEP:59072-970 

Fone/fax:(84) 3215 –3196.E-mail:pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

Prezado enfermeiro(a), 

 Eu, Maria das Graças Mariano Nunes de Paiva, estou desenvolvendo uma 

pesquisa intitulada “Análise do conteúdo do diagnóstico de enfermagem 
Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes renais”,sob a orientação da Profa. 

Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira. 

 Venho por meio deste e-mail, solicitar a sua colaboração no estudo na 

qualidade de especialista em diagnóstico de enfermagem da NANDA Internacional 

e/ ou nefrologia. 

 O estudo objetiva analisar as medidas de acurácia do diagnóstico de 

enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde para pacientes renais. 

 OSr.(a) precisará preencher um questionário contendo duas partes, a saber: 

uma contendo dados do perfil do especialista e a segunda parte refere-se a 

verificação dos conceitos relacionados ao diagnóstico de enfermagem Autocontrole 

Ineficaz da Saúde e seus componentes (definição, características definidoras e 

fatores relacionados) em pacientes renais, os quais foram desenvolvidos 

anteriormente, na etapa de análise de conceito. 

 Caso aceite participar da pesquisa, assine o Termo de Consentimento Livre 

(TCLE) e Esclarecido que está em anexo e encaminhei a resposta de concordância 

do estudo, assim como o TCLE assinado. 

 Em seguida, enviarei o instrumento com suas devidas explicações para o 

preenchimento e maiores esclarecimentos sobre o estudo. 

 Estamos no aguardo de sua resposta, e  desde já agradecemos por sua 

honrosa colaboração. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças Mariano Nunes de Paiva 

  

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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APÊNDICE B– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Juízes) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM CURSO DE 
DOUTORADO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 
Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

Prezado enfermeiro(a), 

 Eu Maria das Graças Mariano Nunes de Paiva, estou desenvolvendo uma 

pesquisa intitulada “Validação do conteúdo do diagnóstico de enfermagem 

Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes renais”, sob a orientação da Profa. 

Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira. 

 Esta pesquisa objetiva analisar as medidas de acurácia dos indicadores 

clínicos do diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 

renais. Para tanto, verificaremos com os juízes a adequação dos compoentes 

(definição, localização, características definidoras e fatores relacionados e as 

definições conceituais e empíricas destes) do diagnóstico de enfermagem 

Autocontrole Ineficaz da Saúde. 

 Almeja-se com esse estudo melhorar a fundamentação científica do 

diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde no intuito de facilitar o 

uso deste diagnóstico na prática clínica dos enfermeiros.  

 Após sua aceitação em participar da pesquisa, lhe será enviado o instrumento 

com as definições a serem validadas e lhe daremos um prazo de 30 dias para sua 

devolução.  Dou-lhe a garantia de que as informações obtidas serão utilizadas 

apenas para formulação deste trabalho, fora isso, lhe asseguro que a qualquer 

momento terá acesso às informações sobre os procedimentos e benefícios 

relacionados ao estudo, inclusive para sanar dúvidas que possam ocorrer. Enfatizo 

que você tem liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e não 

participar do estudo, sem prejuízo algum e nenhuma informação será divulgado a 

seu respeito. 

 Caso precise entrar em contato comigo, informo-lhe abaixo meu nome e 

endereço, e o do meu orientador, além do telefone e endereço do Comitê de Ética 

em Pesquisa, ao qual este projeto foi submetido. 
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1) Nome da aluna: Maria das Graças Mariano Nunes de Paiva. Departamento de 

Enfermagem, Campus Universitário, BR 101, s/n, Lagoa Nova. CEP: 59072-970, 

Natal-RN. Telefone:  (84) 32153889. E-mail: gracinhamariano@hotmail.com 

2)  Nome do orientador (a): Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira. Departamento de 

Enfermagem, Campus Universitário, BR 101, s/n, Lagoa Nova. CEP: 59072-970, 

Natal-RN. Telefone:  (84) 32153889. E-mail: analira@ufrnet.br 

3)  Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Endereço: Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova. CEP: 59072-970, Natal-

RN. 

 
 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO (ESPECIALISTA) 
 

Declaro que após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido 
o que me foi explicado, concordo em participar da pesquisa. 

 
 

 , de  de  . 
 
 
 
 

Assinatura do especialista / RG 
 
 
 
 

Assinatura do pesquisador / RG 
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APÊNDICE C – Instrumento para análise dos juízes 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM ENFERMAGEM 
Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

Instrumento de coleta de dados para validação pelos juízes 
 

PARTE 1 – Caracterização dos sujeitos 
 

01. Sexo: 1. ( ) Feminino 2. ( ) Masculino  
 

02. Idade (anos completos):________________________________________________ 
 

03. Cidade que trabalha: __________________________________________________ 
 

04. Ocupação atual: ______________________________________________________ 
 

05. Tempo de formação profissional (anos completos): __________________________ 
 

06. Titulação (se tiver mais de uma titulação, marcar a mais atual em cada item):  
 
1.( ) Especialista   
Área de Especialização: ________________________________________________ 
Tema da Monografia de Especialização:___________________________________ 
 
2.( ) Mestre     
Área do Mestrado: ____________________________________________________ 
Tema da Dissertação de Mestrado: _______________________________________ 
 
3.( ) Doutor 
Área do Doutorado: ___________________________________________________ 
Tema da tese de Doutorado: ____________________________________________ 
 

07. Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo na 
temática de Diagnósticos de Enfermagem da NANDA Internacional na forma de: 
(pode escolher mais de uma alternativa) 

(  ) Monografia de graduação   ( ) Monografia de especialização   (  ) Dissertação    
(  )Tese      (  ) Artigos científicos    (  ) Outros:_______________________________ 
 

08. Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo na 
temática nefrologia na forma de:(pode escolher mais de uma alternativa) 
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(  ) Monografia de graduação   ( ) Monografia de especialização   (  ) Dissertação    
(  )Tese      (  ) Artigos científicos    (  ) Outros:_______________________________ 
 

09. Participa ou participou de grupos/projetos de pesquisa que envolve/envolveu a 
temática de Diagnósticos de Enfermagem da NANDA Internacional?  
(  ) Sim (  ) Não  
Se sim: Qual nome do grupo/projeto: ______________________________________ 
Por quanto tempo participou ou participa do grupo? __________________________ 
Qual o local em que ocorre o grupo? ______________________________________ 
 

10. Nos últimos 12 meses, onde exerceu suas atividades profissionais? (pode escolher 
mais de uma alternativa) 
(  ) Hospital   (  ) Unidade Básica de Saúde   (  ) Instituição de Ensino  
(  ) Outro:____________________________________________________________ 
 

11. Utiliza/ utilizou diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional em sua prática 
profissional (assistência)?  
(  ) Sim. Por quanto tempo? ____________________________________________ 
(  ) Não  
 

12. Utiliza/utilizou diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacionalem sua prática 
profissional (ensino)?  
(  ) Sim. Por quanto tempo? ____________________________________________ 
(  ) Não  
 

13. No ensino, ministra/ministrou disciplinas que abordam a temática de diagnósticos de 
enfermagem da NANDA Internacional? 
(  ) Sim   (  ) Não  

14. No ensino, ministra/ ministrou disciplinas que abordam a temática hemodiálise?  
(  ) Sim   (  ) Não  
 

15. Presta/prestou assistência de enfermagem a indivíduos submetidos à hemodiálise 
ou com o diagnóstico de enfermagem Autocontrole ineficaz da saúde?  
(  ) Sim (  ) Não  
 
Se sim: 
(  ) Pacientes submetidos à hemodiálise. 
(  ) Pacientes com diagnóstico Autocontrole Ineficaz da Saúde. 
( ) Pacientes submetidos à hemodiálise que possuem o diagnóstico de enfermagem 
Autocontrole Ineficaz da Saúde. 
 
Em qual local: ________________________________________________________ 
Há quanto tempo: _____________________________________________________ 
 

16. Já identificou o diagnóstico de enfermagem Autocontrole ineficaz da saúdeem sua 
prática clínica?  
(  ) Nunca   (  ) Poucas vezes   (  ) Frequentemente 
 

PARTE 2 – VALIDAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 
AUTOCONTROLE INEFICAZ DA SAÚDE 
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Por favor, lei atentamente os itens referentes ao diagnóstico de enfermagem 
Autocontrole ineficaz da saúdee em seguida, marque com um “X” a alternativa que 
julgar mais cabível das questões apresentadas: 
 
01. Escolha a definição mais adequada para o diagnóstico de enfermagem 

Autocontrole Ineficaz da Saúde:  
 

Definição do diagnóstico 

Definição 1 ( ): Padrão de regulação e integração à vida diária de um regime 
terapêutico para tratamento de doenças e suas sequelas que é insatisfatório para 
alcançar as metas específicas de saúde. 

Definição 2 ( ): Inabilidade do paciente para controlar hábitos e alcançaras metas 
terapêuticasacordadas com os profissionais, resultando em complicações à saúde. 

 
Sugestões:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________ 

 
02. Escolha o domínio e a classe mais adequados para o diagnóstico de 

enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde:  
 

Domínio/Classe do diagnóstico 

(   ) Domínio 1: Promoção da Saúde e Classe 2: Controle da saúde 

(   ) Domínio 1: Promoção da Saúde e Classe 1: Percepção da saúde 

(   ) Domínio e Classe  

 
Sugestões:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
03. No quadro abaixo, observe os fatores relacionados encontrados na literatura 

referentes ao diagnóstico de enfermagem Autocontrole ineficaz da saúde em 
pacientes submetidos à hemodiálise e aqueles que compõem a Taxonomia II da 
NANDA Internacional especialistas2012-2014, para que de acordo com seu 
conhecimento e experiência, seja assinalada com um “X” na opção mais 
adequada dos fatores relacionados do diagnósticoem questão. E em seguida, 
você deve assinalar com um “X” a pertinência sobre a definição conceitual e 
empírica destes em relação a cada fator relacionado (FR). 
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Fatores relacionados 

Conhecimento deficiente 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual:Inabilidade 
para adquirir, assimilar e aplicar 
informações relacionadas à saúde 
de maneira apropriada para a 
saúde. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica:Dimensionar 
numa escala o nível de 
alfabetização com componentes 
separados em alfabetização 
funcional, comunicativa e crítica. 
Com cinco itens para cada sub-
escala de alfabetização funcional e 
comunicativa, e quatro para 
alfabetização crítica. Este 
instrumento contém 14 itens auto-
relatados e a medida foi avaliada 
em uma escala de 1-4 (de nunca a 
mais frequentemente) para cada 
item. A pontuação para os itens de 
cada sub-escala foram somadas e 
divididas pelo número de itens da 
sub-escala para dar uma 
pontuação. Mais baixos escores 
indicam menores níveis de 
alfabetização(ISHIKAWA; KIUCHI. 
Health literacy and health,2010). 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Observação: Na análise do conceito e na Taxonomia II da Nanda Internacional foram 
encontrados os fatores relacionados “Conhecimento deficiente” e “Déficit de 
conhecimento”, que apresentam semelhanças. Então, você concorda que esses dois 
rótulos poderiam ser agrupados num só fator devido à sua semelhança?  
1.(   ) Sim   2. (   ) Não                 Qual você sugere como rótulo do fator relacionado? (   
) 1. Conhecimento deficiente    (   ) 2. Déficit de conhecimento 

Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________ 
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Auto-eficácia 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: A auto-
eficácia caracteriza-se pela 
capacidade do indivíduo em 
encontrar novas soluções, novas 
possibilidades de enfrentamento. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica:A escala de 
auto-eficácia é composta de 11-
itens com 2 sub-escalas (ou seja, 7 
itens para meta de tratamento auto-
eficácia e 4 itens para a gestão de 
tratamento de auto-eficácia). As 
respostas são pontuadas até o 
valor 5 numa escala de Likert; 
escores médios(intervalo: 1-5) 
(Chronic disease self-management 
Program Questionnaire Code Book, 
2007).  

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Falta de suporte emocional 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Respostas 
comportamentais inadequadas a 
viver com uma doença crônica, 
desenvolvendo estratégias que 
integram a doença na vida diária. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 
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Definição empírica: Questionar o 
paciente sobre a expressão de 
emoções, bem como luto pela 
perda de saúde, senso de si, e 
encontrar significado da 
experiência da doença. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Tristeza crônica 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Paciente 
apresenta sentimentos de tristeza 
acentuada, pensamentos 
negativos, alterações de sensação 
corporal, dores e enjôo. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica:Usar a escala 
Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS) padronizada com 14 
itens tipo questionário de auto-
relato. A medida das taxas 
relacionada com a depressão 
contém 7 itens (faixa de pontuação, 
de 0 a 21) relacionados a sintomas 
apresentados. a pontuação mais 
elevada indica pior estado 
emocional (ZIGMOND; SNAITH. 
The Hospital Anxiety and 
Depression Scale, 1983). 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Fatores sociodemográficos 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 
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Definição conceitual: Fatores 
individuais quem influenciam da 
adesão do indivíduo ao tratamento, 
tais como: idade, sexo, estado civil, 
nível de educação, emprego, 
seguro médico. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica:Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre 
os fatores descritos no conceito: 
idade, sexo, estado civil, nível de 
educação, emprego, seguro 
médico. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Estado psicológico negativo 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

 
Definição conceitual: Distorções 
cognitivas que conduzem a 
perturbações emocionais, 
resultando num mau 
comportamento. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

 
Definição empírica:Usar a escala 
Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS) padronizada com 14 
itens tipo questionário de auto-
relato. A medida das taxas 
relacionada com a depressão 
contém 7 itens (faixa de pontuação, 
de 0 a 21) relacionados a sintomas 
apresentados. a pontuação mais 
elevada indica pior estado 
emocional (ZIGMOND;SNAITH. 
The Hospital Anxiety and 
Depression Scale, 1983).  

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Observação: Na análise do conceito foram encontrados os fatores relacionados 
“Tristeza crônica” e “estado psicológico negativo”, que apresentam semelhanças em 
definição conceitual e empírica. Então, você concorda que um desses fatores deveria 
deixar de existir, podendo ambos serem agrupados num só fator devido à sua 
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semelhança? 1.(   ) Sim   2. (   ) Não 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________ 

 

Uso inadequado de medicações 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: 
Cumprimento inadequado da 
terapia medicamentosa prescrita 
relacionado a diversos fatores, tais 
como: complexidade do regime 
terapêutico, confiança no 
profissional, condições 
econômicas, nível de 
conhecimento, esquecimento, 
efeitos colaterais, priorização de 
medicamentos, resultando em 
complicações da saúde. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica:Colher 
informações sobre o uso de 
medicamentos de cada paciente 
em prontuários e aplicar um 
questionário contendo questões 
que contemplem a terapia 
medicamentosa. Ainda aplicar o 
instrumento MRCI-D que é 
composto por cinco itens que 
descrevem o comportamento de 
não adesão. Cada item é pontuado 
em uma escala de 1 (0  "Sempre") 
a 5 (0 "nunca") pontos, levando a 
uma pontuação somada, que varia 
entre 5 e 25 pontos. Quanto maior 
a pontuação, o melhor é a adesão 
à medicação indicada. (STANGE, 
et al. Development and 
psychometric evaluation of the 
German version of the Medication 
Regimen Complexity, 2012). 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     



114 
 

Falha na comunicação 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Ausência, 
má orientação ou falha no 
entendimento das orientações 
fornecidas pelos profissionais de 
saúde. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica:Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre 
as práticas rotineiras orientadas 
pelos profissionais de saúde para 
ver o entendimento dele, assim 
como questionar o paciente e a 
equipe de saúde sobre a rotina de 
orientações ao paciente, cuidador, 
familiares. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Não adesão ao tratamento 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Grau de não 
concordância entre o 
comportamento do paciente e as 
prescrições da equipe de saúde. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica:Aplicar o teste 
“Inventário Millon de Estilos de 
Personalidade (IMEP)”, que é 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

De 
algum 
modo 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
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composto por três dimensões 
(cognição, motivação e 
relacionamentos interpessoais) e 
vinte e quatro fatores condizentes a 
essas dimensões, distribuídos entre 
180 itens. Cada um desses itens 
representa uma afirmativa acerca 
do sujeito, que deverá julgar se ela 
é verdadeira, correspondendo a 
uma descrição correta de si, ou 
falsa, sendo inapropriada para 
descrever seu comportamento, 
pensamentos ou sentimentos. 
(ALCHIERI, et al. Características 
de validade convergente e 
divergente de instrumentos de 
avaliação da personalidade com 
oInventário de Estilos de 
Personalidade de Millon, 2008). 

nte pertin
ente 

nte 

     

Crenças 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: "Benefícios 
percebidos" e "barreiras 
percebidas" acerca de determinada 
situação, neste caso, a condição de 
saúde e tratamento. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica:Aplicar a 
escala para "Crenças dietética' 
(BDCS) (versão para hemodiálise) 
usada para medir as crenças 
("benefícios percebidos" e 
"barreiras percebidas"), que contém 
12 itens (sete abordam "benefícios 
percebidos" e cinco itens acerca 
das “barreiras percebidas"). É 
usado um sistema de pontuação do 
tipo Likert, onde os participantes 
indicam a partir de 1 (discordo 
plenamente) - 5 (concordo 
plenamente). As respostas são 
somados para cada subescala com 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 
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maior pontuação, indicando mais 
acordo(WELCH, et al. Benefits of 
and barriers to dietary sodium 
adherence, 2006). 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Complexidade do regime 
terapêutico 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Regime de 
tratamento prescrito e orientado 
pelos profissionais de saúde para o 
cuidado da doença, que é difícil de 
alcançar e sustentar dada a sua 
magnitude. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica:Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre o 
nível de dificuldade que o paciente 
tem em alcançar as orientações 
fornecidas pelos profissionais de 
saúde. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Não adesão à restrição hídrica 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Exceder o 
limite de ganho de fluido líquido 
diário para mais do que 1 a 2 L. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica:Comparar o Nada Muito De Considera Muitís
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ganho de peso interdialítico do 
paciente entre o final da última 
diálise e o início da sessão atual, o 
qual certamente será superior a 
2kg, refletindo a não adesão. 

pertine
nte 

pouco 
pertine

nte 

algum 
modo 
pertin
ente 

velmente 
pertinente 

simo 
pertine

nte 

     
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Não adesão à restrição alimentar 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Ingestão de 
alimentos ricos em sódio, potássio 
e fósforo. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica:Interrogar o 
paciente sobre a ingestão de 
alimentos ricos em sódio, potássio 
e fósforo, assim como avaliar 
exames laboratoriais, pois eles 
refletem os níveis séricos desses 
componentes ingeridos na dieta. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Ansiedade 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: É um 
estímulo provocador de respostas 
verbais ou não verbais de 
comportamento; 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 
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Definição empírica:Usar a escala 
Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS) padronizada com 14 
itens tipo questionário de auto-
relato. A medida das taxas 
relacionada com a depressão ou 
ansiedade contém 7 itens (faixa de 
pontuação, de 0 a 21) relacionados 
a sintomas apresentados. A 
pontuação mais elevada indica pior 
estado emocional. (ZIGMOND; 
SNAITH. The Hospital Anxiety and 
Depression Scale, 1983). 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Falta de motivação 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Não 
expressão de desejo ou 
incapacidade de mudança de 
comportamento, para estabelecer o 
compromisso de saúde. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica:Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre o 
desejo em estabelecer o 
compromisso de saúde. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Comparecimento irregular às 
sessões de diálise 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     
Definição conceitual:Frequência Nada Muito De Considera Muitís
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irregular às sessões de 
hemodiálise. 

pertine
nte 

pouco 
pertine

nte 

algum 
modo 
pertin
ente 

velmente 
pertinente 

simo 
pertine

nte 

     

Definição empírica:Interrogar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre a 
frequência semanal à clinica de 
hemodiálise do paciente. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Inadequação da diálise 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual:Parâmetros 
necessários para que a diálise 
prossiga num padrão ideal para 
cada paciente, que não 
correspondem ao ideal. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Definição empírica: Utilizar as 
seguintes fórmulas: Programa 
Renal Southern Alberta (SARP) – 
com base na depuração de uréia – 
e relação de redução de uréia 
(URR), que é medida com o 
trabalho de sangue mensal. Avalia-
se dentro do âmbito do KDOQI e o 
SARP. SARP Target> 70%; KDOQI 
Target> 65% e KT / V é medida 
com as mesmas expectativas como 
KDOQI: Alvo ≥ 1.2, para parâmetro 
adequado. Se estiver com valor 
abaixo do indicado, aponta 
inadequação da diálise. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Comorbidades Não é 
indicati

Muito 
pouco 

De 
algum 

Considera
velmente 

Muitís
simo 
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va indicati
va 

modo 
indicat

iva 

indicativa indicati
va 

     

 
Definição conceitual: Presença de 
outras doenças além da doença 
renal 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica: Aplicar o 
Índice Charlson de comorbidade 
(HEMMELGARN, et al.Adapting the 
Charlson Comorbidity Index for use 
in patients with ESRD,2003). 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Identificação de barreiras para 
mudanças 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual:Identificação 
de barreiras reais que impedem a 
mudança no estilo de vida para a 
autogestão do programa de 
hemodiálise. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica:Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre a 
presença de barreiras que 
dificultam a gestão do programa de 
tratamento. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Observação: Na análise do conceito e na Taxonomia II da Nanda Internacional foram 
encontrados os fatores relacionados “Identificação de barreiras para mudanças” e 
“barreiras percebidas”, que apresentam semelhanças. Então, você concorda que 
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esses dois rótulos poderiam ser agrupados num só fator devido à sua semelhança?  
1.(   ) Sim   2. (   ) Não                  Qual você sugere como rótulo do fator relacionado? 
(   ) 1. Identificação de barreiras para mudanças    (   ) 2. barreiras percebidas 

Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Falta de planejamento 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual:Não 
desenvolvimento de estratégias de 
enfrentamento estruturadas, 
traçadas metas previamente 
estabelecidas, focadas no 
comportamento de saúde. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica:Identificar nos 
pacientes a falta de planejamento 
focado nas metas para a saúde. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Falta de cuidados com a fístula/ 
acesso vascular 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual:Manutenção 
inadequada da funcionalidade do 
acesso vascular, não o prevenindo 
contra mau funcionamento e 
infecções. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre 
os cuidados realizados com o 
acesso vascular rotineiramente e 
avalia-lo, atentando para sinais de 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 
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mau funcionamento e infecções 
que podem estar relacionadas à 
falta de cuidado. 
 

     

Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 
 

Obesidade 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

 
Definição conceitual: Caracteriza-
sepelo acúmulo excessivo 
de gordura corporal no indivíduo. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
 
Definição empírica: Avaliar índice 
de massa corporal (IMC) e análise 
de impedância bioelétrica (BIA) do 
paciente. Sendo considerado o 
indivíduo obeso aquele que 
apresenta IMC maior ou igual a 30. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Inadaptação às novas condições 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Indivíduo 
não se adequa, isto é, tem 
dificuldade em auto-gerenciar o 
plano terapêutico. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Definição empírica:Questionar o 
indivíduo/ familiar/ cuidador sobre a 
dificuldade manifestada em se 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

De 
algum 
modo 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
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adequar à condição de vida atual. nte pertin
ente 

nte 

     
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Problemas financeiros 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     
Definição conceitual: Custo para 
o sistema de saúde com o 
programa de hemodiálise, além de 
dificuldade financeira do paciente 
que o limita a comprar medicações 
ou mesmo a comparecer às 
sessões de diálise. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ família/ cuidador sobre as 
dificuldades financeiras 
manifestadas que podem limitar o 
cumprimento do programa 
terapêutico. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Observação: Na análise do conceito e na Taxonomia II da Nanda Internacional foram 
encontrados os fatores relacionados “Problemas financeiros” e “Dificuldades 
econômicas”, que apresentam semelhanças. Então, você concorda que esses dois 
rótulos poderiam ser agrupados num só fator devido à sua semelhança?  
1.(   ) Sim   2. (   ) Não                Qual você sugere como rótulo do fator relacionado?   
(   ) 1. Problemas financeiros   (   ) 2. Dificuldades econômicas 

Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________ 
 

Desistências de metas 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 
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Definição conceitual: Redução na 
capacidade de atingir metas de 
longo prazo da vida. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ cuidador/ familiares e 
profissionais sobre o cumprimento 
das metas estabelecidas. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Auto-imagem negativa 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Perturbação 
da imagem corporal de forma 
negativa. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Definição empírica: Aplicar 
inventário auto-imagem a partir de 
Rogers. Scoring foi feito com base 
na escala de Likert de 5 graus (de 
zero a quatro representando nunca, 
raramente, às vezes, muitas vezes, 
e sempre) para que marcar 4 é o 
resultado mais desejável e zero, foi 
como a pontuação mais 
desfavorável em cada questão. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Políticas de saúde 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 
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Definição conceitual: Prestação 
de serviços e suportes necessários 
para os pacientes, a fim de evitar 
transtornos mentais. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica:Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador e 
profissionais acerca da prestação 
de serviço em saúde, se 
corresponde às necessidades. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Observação: Na análise do conceito e na Taxonomia II da Nanda Internacional foram 
encontrados os fatores relacionados “Políticas de saúde” e “Complexidade do sistema 
de atendimento de saúde”, que apresentam semelhanças. Então, você concorda que 
esses dois rótulos poderiam ser agrupados num só fator devido à sua semelhança?  
1.(   ) Sim   2. (   ) Não                 Qual você sugere como rótulo do fator relacionado?  
(   ) 1. Políticas de saúde  (   ) 2. Complexidade do sistema de atendimento de saúde 

Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________ 
 

Disfunção neurocognitiva 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Distúrbio de 
concentração, memória recente, 
memória passado, de orientação e 
de funcionamento, e de auto-
cuidado identificado no paciente. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica: Aplicar Escala 
Breve de Avaliação Cognitiva 
(BCRS)(REISBERY; FERRIS. 
Breve escala cognitiva ratimg. 
1988). 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Sugestões:____________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Negociação falha 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Acordo 
entre profissionais de saúde e 
pacientes que não é condizente 
com as demandas entre a doença e 
a vida cotidiana. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador e 
profissionais sobre dificuldades 
existentes negociar as demandas 
para a saúde. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Observação: Na análise do conceito e na Taxonomia II da Nanda Internacional foram 
encontrados os fatores relacionados “Negociação falha” e “Conflitos de decisão”, que 
apresentam semelhanças. Então, você concorda que esses dois rótulos poderiam ser 
agrupados num só fator devido à sua semelhança?  

1.(   ) Sim   2. (   ) Não                 Qual você sugere como rótulo do fator relacionado?  
(   ) 1. Negociação falha   (   ) 2. Conflitos de decisão 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________ 
 

Rede de apoio social falha 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Interação 
social com outras pessoas 
(familiares, amigos, vizinhos) falha. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
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ente nte 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre a 
interação social do paciente. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Observação: Na análise do conceito e na Taxonomia II da Nanda Internacional foram 
encontrados os fatores relacionados “Rede de apoio social falha” e “Déficit de apoio 
social”, que apresentam semelhanças. Então, você concorda que esses dois rótulos 
poderiam ser agrupados num só fator devido à sua semelhança?  

1.(   ) Sim   2. (   ) Não                 Qual você sugere como rótulo do fator relacionado?  
(   ) 1. Rede de apoio social falha   (   ) 2. Déficit de apoio social 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________ 
 

Planos de tratamento mal 
definidos 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     
Definição conceitual: Parâmetros 
de diálise inadequados, a saber: 
Filtro de diálise, frequência 
semanal, o tempo de diálise, 
ultrafiltração, o peso seco, o fluxo 
de sangue, o escoamento de 
dialisado, heparina. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica: Avaliar o 
plano de tratamento de cada 
paciente com base em cada 
indivíduo, identificando possíveis 
falhas. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Observação 1: Na análise do conceito foram encontrados os fatores relacionados 
“inadequação da diálise” e “planos de tratamento mal definidos”, que apresentam 
semelhanças em definição conceitual e empírica. Então, você concorda que um 
desses fatores deveria deixar de existir, podendo ambos serem agrupados num só 
fator devido à sua semelhança? 1.(   ) Sim   2. (   ) Não 
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Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Observação 2: Na análise do conceito e na Taxonomia II da Nanda Internacional 
foram encontrados os fatores relacionados “Planos de tratamento mal definidos” e 
“Regime”, que apresentam semelhanças. Então, você concorda que esses dois 
rótulos poderiam ser agrupados num só fator devido à sua semelhança?  
1.(   ) Sim   2. (   ) Não                Qual você sugere como rótulo do fator relacionado? (   
) 1. Planos de tratamento mal definidos   (   ) 2. Regime 
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Função renal residual 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

 
Definição conceitual: Presença de 
função renal remanescente. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Definição empírica: Calcular taxa 
de filtração glomerular através da 
fórmula: idade multiplicada pelo 
peso, divididos pela creatinina 
plasmática. Valores superiores a 45 
mL/min/1,73m² podem indicar uma 
função renal residual mais 
evidente. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Natureza assintomática da 
doença 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     
Definição conceitual: Doença não 
manifesta sintomas notáveis 

Nada 
pertine

Muito 
pouco 

De 
algum 

Considera
velmente 

Muitís
simo 
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inicialmente, fato que desmotiva os 
pacientes a aderir ao plano 
terapêutico. 

nte pertine
nte 

modo 
pertin
ente 

pertinente pertine
nte 

     

 
Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre a 
manifestação de sintomas prévios à 
descoberta da doença. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Experiências anteriores 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: 
Experiências vivenciadas 
anteriormente, que podem 
influenciar na tomada de decisão 
atual. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre 
experiências pregressas que 
podem ter influenciado na tomada 
de decisão atual sobre o 
tratamento. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Falha de transporte para 
hemodiálise 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Transporte 
para o paciente ir da sua casa até a 
clínica de hemodiálise e retornar 
para casa não é assegurado. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
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ente nte 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre a 
existência de um transporte regular 
para levar o paciente de casa à 
clínica de hemodiálise. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Tempo gasto durante as sessões 
de hemodiálise 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Período 
extenso reservado às sessões de 
hemodiálise, que limita outras 
atividades. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador a 
percepção sobre o tempo gasto 
durante as sessões de hemodiálise. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Dor para punção da fístula 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Dor ou 
desconforto da punção da fístula 
arteriovenosa. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 
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Definição empírica: Questionar o 
paciente sobre a sensação de dor 
ou desconforto à punção da fístula. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Quebra das necessidades 
humanas básicas 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Alteração 
negativa em algum (uns) dos 
aspectos a seguir: conforto 
(ausência de dor), sono, repouso, 
ingestão hídrica e lazer. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

 
Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre a 
quebra/ alteração de alguma das 
necessidades humanas básicas do 
paciente. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Benefícios percebidos 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Percepção 
positiva do paciente quanto ao 
controle da doença por meio do 
seguimento do regime terapêutico. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 
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Definição empírica: Questionar 
paciente/ familiar/ cuidador quanto 
a percepção dos benefícios que o 
seguimento adequado do regime 
terapêutico podem trazer para o 
controle da doença. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Conflito familiar 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     
Definição conceitual: Problemas 
enfrentados pelos familiares 
durante o tratamento do membro 
doente da família, que perpassam 
desde dificuldades no 
entendimento das orientações 
fornecidas até limitações com o 
doente por ter que alterar sua rotina 
de vida. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica: Questionar os 
familiares sobre as dificuldades 
enfrentadas durante o tratamento 
do membro da família doente. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Demandas excessivas (p. ex., 
individuais, familiares) 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Paciente 
como principal responsável por 
suprir as necessidades financeiras 
do ambiente familiar. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 
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Definição empírica: Questionar 
paciente/ familiar/ cuidador se o 
paciente é o principal responsável 
pela fonte de renda familiar. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Gravidade percebida 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Percepção 
do paciente quanto a cronicidade 
da doença e suas consequências. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica: Questionar 
paciente/ familiar/ cuidador quanto 
ao entendimento da cronicidade da 
doença e suas consequências. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Disfunção sexual 
 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     
Definição conceitual: Alteração no 
padrão de sexualidade do paciente 
de forma negativa. 
 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Definição empírica: Questionar o 
paciente sobre a ocorrência de 

Nada 
pertine

Muito 
pouco 

De 
algum 

Considera
velmente 

Muitís
simo 
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alterações negativas no seu padrão 
de sexualidade. 

nte pertine
nte 

modo 
pertin
ente 

pertinente pertine
nte 

     
Observação: Na análise do conceito e na Taxonomia II da Nanda Internacional foram 
encontrados os fatores relacionados “disfunção sexual” e “impotência”, que 
apresentam semelhanças. Então, você concorda que esses dois rótulos poderiamser 
agrupados num só fator devido à sua semelhança?  
1.(   ) Sim   2. (   ) NãoQual você sugere como rótulo do fator relacionado?          
 (   ) 1. Disfunção sexual    (   ) 2. Impotência 

Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Número inadequado de indícios 
à ação 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     
Definição conceitual: Paciente 
não consegue manter alguma das 
ações: controle de peso 
interdialítico, obediência às 
restrições hídricas e dietéticas, 
adoção do tratamento 
medicamentoso. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica:Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre a 
prática inadequada das ações 
supracitadas. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Padrões familiares de cuidados 
de saúde 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Rotinas 
assumidas pelos familiares para 
contribuir no cuidado do membro 
da família doente. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
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ente nte 

     

Definição empírica: Questionar 
familiares sobre as rotinas que eles 
praticam para contribuir no cuidado 
do seu membro da família doente. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

Susceptibilidade percebida 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouco 
indicati

va 

De 
algum 
modo 
indicat

iva 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 

indicati
va 

     

Definição conceitual: Disposição 
percebida particular do organismo 
para adquirir doenças e/ou para 
sentir as influências sobre ele 
exercidas. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre 
percepção de disposição para 
aquisição de doenças. 

 Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouco 
pertine

nte 

De 
algum 
modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 

pertine
nte 

     
Sugestões:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________ 

 
04. No quadro abaixo, observe as características definidoras que compõem a 

Taxonomia II da NANDA Internacional (2012) e aquelas encontradas na literatura 
referentes ao diagnóstico de enfermagem Autocontrole ineficaz da saúde em 
pacientes submetidos à hemodiálise, para que de acordo com seu conhecimento 
e experiência, seja assinalada com um “X” a opção mais adequada sobre 
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adequação das características definidoras em relação ao diagnóstico em 
questão. E em seguida, você deve assinalar com um “X” a pertinência da 
definição conceitual e empírica destas em relação a cada CD. 
 
 

Características definidoras 

Intensificação de complicações da 
doença renal crônica 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: Agravamento e 
complicações da doença renal crônica 
(anemia, osteodistrofia, calcificação 
de tecidos moles, doença 
cardiovascular, desnutrição, 
deficiência visual). 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Investigar 
presença de complicações da doença 
renal através da entrevista, exame 
físico e avaliação de exames 
complementares. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Qualidade de vida 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: Estresse físico, 
psicológico e social que 
comprometem a qualidade de vida 
dos pacientes. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 
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Definição empírica: Aplicar o 
instrumento Kidney Disease Quality of 
Life (KDQOL)-36. Nada 

pertine
nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Sugestões:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________ 

Fadiga 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: Fadiga física 
afeta papéis cognitivos, 
funcionamento físico e limita papéis. 
Como sintomas manifestados 
observam-se fraqueza, prostração, 
cansaço, abatimento, astenia e 
sonolência. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre a 
presença de sintomas de fadiga: 
fraqueza, prostração, cansaço, 
abatimento, astenia e sonolência. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     
Observação: A característica definidora “fadiga” pode existir em pacientes renais 
que aderem ao tratamento, e não somente nos não aderentes. Mesmo assim você 
concorda que essa característica deva compor o diagnóstico Autocontrole ineficaz 
da saúde? 1.(   ) Sim   2. (   ) Não 
Sugestões:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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__________________________________________________________________ 

 

Aumento dos efeitos dos sintomas 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: Piora dos 
sintomas (fadiga, cãimbras, 
hipo/hipertensão, náuseas, cefaléia, 
edema, dispnéia, dores musculares, 
inapetência). 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre a 
intensificação dos sintomas 
supracitados: (fadiga, cãimbras, 
hipo/hipertensão, náuseas, cefaléia, 
edema, dispnéia, dores musculares, 
inapetência). 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Falta ao tratamento 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: Falta a uma ou 
mais sessões de diálise. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Interrogar o 
paciente sobre a falta rotineira às 
sessões de diálise. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 

De 
algu
m 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
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pertin
ente 

modo 
pertin
ente 

ente 

     
Sugestões:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________ 

Alteração no tempo de tratamento 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: Períodos 
prolongados de hemodiálise em 
consequência de não-adesão ao 
regime de tratamento. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador e 
profissionais sobre o prolongamento 
de sessões de diálise em 
consequência de não-adesão ao 
regime de tratamento. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Busca a serviços de emergência 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: Busca a 
serviços de emergência e 
hospitalizações por razões 
relacionadas com a insuficiência renal 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin

De 
algu
m 

modo 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
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terminal. ente pertin
ente 

ente 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre a 
procura por serviços de emergência e/ 
ou hospitalizações relacionadas com 
a insuficiência renal. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Sugestões:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________ 

Hospitalizações e com período 
prolongado 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: 
Hospitalizações frequentes por razões 
relacionadas com a insuficiência renal 
terminal e com períodos de internação 
mais longos. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Identificar com o 
paciente e profissionais de saúde a 
frequência de hospitalizações e o 
período de cada uma delas. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Elevado ganho de peso 
interdialítico (acima de 2kg) 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic

De 
algu
m 

modo 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 



141 
 

ativa indic
ativa 

     

Definição conceitual: Ganho de 
peso interdialítico superior a 2kg. 
 Nada 

pertine
nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Ganho de peso 
interdialítico (IDWG) calculado como a 
diferença entre o peso do paciente 
obtidos no início de um tratamento de 
diálise e o peso obtido ao fim de a 
diálise anterior. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     
Sugestões:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________ 

Alterações de exames laboratoriais 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: Alteração de 
exames laboratoriais (sódio, fósforo, 
potássio, ureia, creatinina, kt/v). Nada 

pertine
nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Avaliação dos 
resultados de exames laboratoriais 
dos pacientes. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin

De 
algu
m 

modo 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
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ente pertin
ente 

ente 

     

Remoção dificultada de líquidos 
durante a hemodiálise 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: Líquidos em 
excesso são removidos com 
dificuldade durante a hemodiálise, 
além de ocasionar maiores 
complicações para o paciente. 
 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Condições 
clínicas do paciente que dificultam a 
remoção efetiva e suficiente de 
líquidos durante a hemodiálise. (p. 
ex.: albumina baixa e instabilidade 
hemodinâmica) 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     
Sugestões:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________ 

Problema na fístula 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: Obstrução da 
fístula arteriovenosa em consequência 
da não adesão ao regime de 
tratamento. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 
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ente 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre a 
ocorrência de problema na fístula em 
algum momento e avaliar o frêmito 
dela em todas as sessões antes de 
puncionar. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Infecção 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: Estado 
resultante da queda da albumina no 
sangue, com consequente queda da 
imunidade, somado a/ou entrada de 
agentes patógenos no organismo. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Investigar com 
paciente e profissionais do serviço 
que o paciente frequenta a ocorrência 
de infecções durante o tratamento, 
além de avaliar nível de albumina. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     
Sugestões:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________ 

Excesso de estresse 
Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 
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Definição conceitual: Estado 
psicológico perturbado resultante de 
inúmeras tensões físicas e 
psicológicas enfrentadas pelos 
pacientes renais submetidos à 
hemodiálise. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre as 
tensões enfrentadas e como eles 
reagem a elas, se de forma 
estressada. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Aumento das despesas do 
tratamento 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: Elevação de 
custos destinados a tratamento de 
pacientes em hemodiálise. 
 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Investigar com 
familiares e profissionais de saúde a 
necessidade de recursos adicionais 
para a manutenção do tratamento do 
paciente. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     
Sugestões:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________ 

Baixa Autoestima  

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: Transtorno de 
humor responsável por perda de 
autonomia e agravamento de doenças 
preexistentes. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Utilizar um 
instrumento auto-administrado com 15 
itens da escala de depressão. 
Medidos usando um Escala de Likert 
de 5 pontos. A maior pontuação indica 
depressão grave. (LEE. The severity 
and variables of fatigue in cancer 
patients, 2001). 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Abandono do tratamento 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: Paciente não 
adere ao tratamento, abandonando-o. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Identificar com 
paciente/ familiar/ cuidador e 

Nada 
pertine

Muito 
pouc

De 
algu

Considera
velmente 

Muitís
simo 
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profissionais de saúde anão adesão 
do paciente ao plano terapêutico e o 
abandono. 

nte o 
pertin
ente 

m 
modo 
pertin
ente 

pertinente pertin
ente 

     

Observação: Na análise do conceito e na Taxonomia II da Nanda Internacional 
foram encontrados as características definidoras “Abandono do tratamento” e “Falha 
em incluir regimes de tratamento à vida diária”, que apresentam semelhanças. 
Então, você concorda que esses dois rótulos poderiam ser agrupados numa só 
característica devido à sua semelhança?           1.(   ) Sim   2. (   ) Não                  
Qual você sugere como rótulo da característica definidora? (   ) 1. Abandono do 
tratamento     (   ) 2. Falha em incluir regimes de tratamento à vida diária 
Sugestões:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________ 

Escolhas de vida diária ineficazes 
para atingir metas de saúde 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: O paciente faz 
opções da vida diária que são 
ineficazes para as metas de saúde: 
ingesta hídrica excessiva e 
inadequada, não cumprimento da 
dieta, uso inadequado ou não uso dos 
medicamentos prescritos. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre as 
escolhas diárias do paciente, se são 
compatíveis com as metas de saúde. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Expressão de desejo de controlar a 
doença 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 

De 
algu
m 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
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indic
ativa 

modo 
indic
ativa 

tiva 

     

Definição conceitual: Paciente 
expressa sentimento positivo 
referente ao valor do tratamento e a 
percepção acerca de sua vida com a 
doença e tratamento renal. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre a 
expressão de desejo do paciente em 
controlar a doença. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     
Sugestões:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________ 

Expressão de dificuldade com os 
regimes prescritos 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: Paciente 
expressa dificuldade em seguir os 
regimes de tratamento prescritos 
devido à sua complexidade e 
limitações impostas. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre a 
presença de dificuldades vivenciadas 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 

De 
algu
m 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
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para o cumprimento dos regimes 
prescritos. 

pertin
ente 

modo 
pertin
ente 

ente 

     

Falha em agir para reduzir risco 

Não é 
indicati

va 

Muito 
pouc

o 
indic
ativa 

De 
algu
m 

modo 
indic
ativa 

Considera
velmente 
indicativa 

Muitís
simo 
indica
tiva 

     

Definição conceitual: Paciente não 
consegue agir de forma a cumprir o 
regime terapêutico, predispondo a 
maiores riscos à saúde. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     

Definição empírica: Questionar o 
paciente/ familiar/ cuidador sobre a 
falha no cumprimento do regime 
terapêutico. 

Nada 
pertine

nte 

Muito 
pouc

o 
pertin
ente 

De 
algu
m 

modo 
pertin
ente 

Considera
velmente 
pertinente 

Muitís
simo 
pertin
ente 

     
Sugestões:__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________ 

 
05. Caso julgue pertinente, você poderá acrescentar ou sugerir a retirada de fatores 

relacionados (FR) e de características definidoras (CD) para o diagnóstico de 
enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde no espaço reservado, mencionando 
a(s) justificativa(s). 
Sugestão de inclusão de novos FR Justificativa 
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Sugestão para retirada de FR Justificativa 

 
 
 
 
 
 

 

Sugestão de inclusão de novas CD Justificativa 

 
 
 
 
 
 

 

Sugestão para retirada de CD Justificativa 
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APÊNDICE D – Instrumento para coleta de dados (pacientes) 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA ANÁLISE DE ACURÁCIA DOS INDICADORES 

CLÍNICOS DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM AUTOCONTROLE INEFICAZ DA SAÚDE. 
 
1) IDENTIFICAÇÃO Data: 
1.1Nome(iniciais): 1.2 Idade(anos): 
1.3 Sexo:   1.(   )Feminino   2.(   )Masculino 
1.4 Estado civil: 1.(   ) Com 

companheiro   
2. (   )Sem companheiro 

1.5 Procedência:   1.(   ) Capital/RN    2. (   )Interior/RN   3. (   ) Outros: 
1.6 Religião:  1.(   ) Praticante     2. (   )Não Praticante 
1.7 Anos de estudo: 
1.8 Renda familiar (Salários Mínimos): 1.9 Com quantas pessoas vive? 
1.10 Ocupação:  1.(    )Desempregado     2.(   )Aposentado/Beneficiado 3. (    )Outros:     
 
2) DADOS CLÍNICOS 
2.1 Tempo de diagnóstico da DRC (em anos):                 2.2 Tempo da HD (em anos): 
2.3 Sítio da diálise:  1.(    )FAV    2.(    )CDL/CTL     3.(    )Permcath    4.(    )Prótese 
2.4 Localização:  
 
3) AUTOCONTROLE INEFICAZ DA SAÚDE 
 

 Busca frequente a serviços hospitalares  
 Você costuma ir aos serviços de urgência e emergência, devido a problemas 
relacionados a DRC? 

(   )Sim (   )Não 

Quantas vezes você procurou o serviço de urgência e emergência nos últimos 6 
meses?  

____________ 

 Motivos? 
____________________________________________________________________________________ 

 Cuidados com o cateter/ Não adesão ao tratamento 
(   )Não se 
aplica 

(   )Evita dormir sobre o 
cateter   

(   )Evita a manipulação 
do cateter  

(   )Mantém fixo com fita 
adesiva 

(   )Protege o cateter com impermeável durante o banho (   )Mantém o curativo limpo e seco 
(   )Procura a equipe de nefrologia em caso de anormalidade (dor, sangramento, secreção purulenta ou 
febre) 

Cuidados com a fístula/ Não adesão ao tratamento 
(   )Não se 
aplica 

(   )Preserva o braço não 
dominante 

(   )Realiza exercícios de 
compressão manual 

(   )Evita o uso de 
acessórios no braço da 
FAV 

(   )Evita dormir sobre 
a FAV   

(   )Evita carregar peso com o braço 
da FAV 

(   )Verifica diariamente o funcionamento 
da fístula 

(   )Procura o serviço de nefrologia em qualquer 
anormalidade na fístula 

(   )Protege a fístula de traumatismos 

(   )Lava o braço da fístula com água e sabão neutro ou 
antisséptico antes da punção 

(   )Retira o curativo da punção após 4 a 6 
horas do término da hemodiálise 

(   )Em caso de sangramento, realiza 
curativo compressivo 

(   )Aplica compressas frias frequentes durante as 24 horas 
que sucedem a hemodiálise 

(   )Aplica compressas mornas frequentes após às 24 horas que sucedem a hemodiálise 

 Escolha de vida diária ineficaz para atingir metas/ Não adesão ao tratamento 
( )Consumo de alimentos ricos de fósforo - produtos lácteos, feijões, 
bebidas, tais como cacau, cerveja e refrigerantes de cola escuras, pães e 
cereais 

(   )Consumo de proteína  

(   )Consumo de sódio (   )Se oligúrico - Ingesta hídrica 500-750 ml + volume urinário de 24h  
Se anúrico 750-1.000 ml 

Comorbidades 
Apresenta outra enfermidade além da 
DRC?  

(  ) Sim    (   ) Não (  ) HAS   (   ) DM    (  ) Câncer   (   ) 
Cardiopatias 
(  )Outros  Quais? ___________________________ 
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 Escolha de vida diária ineficaz para atingir metas/ Uso inadequado de medicamentos/ Não adesão 
ao tratamento 

 Medicamentos em uso 
(   )Nenhum (   )Carbonato de cálcio (   )Ácido fólico 
(   )Vitamina B12 (   )Sulfato ferroso (   )Anti hipertensivo  
(   )Noripurum (   )Renagel (   )Eritropoetina 
(   )Insulina (   )Analgésicos e antipiréticos 
(   )Outros____________________________________________________________________________ 
Faz uso correto de quais medicações prescritas (dose e horário)?(   )Sim               (   )Não 

 

Falha na comunicação 
 Os profissionais de saúde passam orientações sobre os cuidados que você deve 
ter para melhorar a sua saúde? 

(  )Sim  (  )Não 

Você entende todas as orientações? (  )Sim  (  )Não 
Cite um exemplo ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________(   )Adequado               (   )Inadequado 

 Intensificação de complicações da doença 
No último ano, que complicações 
você apresentou com maior 
intensidade? 

(  )Anemia(  )Osteodistrofia(  ) Desnutrição(  )Calcificação de 
tecidos moles  (  )Doenças cardiovasculares (   )Outros__________ 

. Intensificação dos sintomas da doença 
 No último mês, que sintomas você 
apresentou com maior intensidade? 

(  )Fadiga (  )Caimbras (  )Hipotensão (  )Hipertensão 
 (  )Náuseas (  )Cefaléia (  )Edema (  )Dispnéia (  )Dores 
musculares (  )Inapetência 
(   )Outro_____________ 

 Expressão de dificuldade com os regimes prescritos 
 Você acha difícil seguir os regimes prescritos? (   )Sim (   )Não 
Quais?                   (   ) Ingesta hídrica   (   )Restrição alimentar  (   )Terapia medicamentosa (   )Hemodiálise 
Comparecimento irregular às sessões de diálise/ / Não adesão ao tratamento 
 Você costuma faltar as sessões de hemodiálise?  (   )Sim (   )Não 
Função renal residual 
Você ainda urina? (   ) Sim    (   )Não 
Se sim, há interferência na conduta em relação ao tratamento? (   ) Sim    (   )Não 
. Não Expressão de desejo de controlar a doença 
 Você tem vontade/desejo de realizar o tratamento de forma correta? (   )Sim (   )Não 

 

 

Conhecimento deficiente 
Fale sobre seu estado de saúde___________________________________________________________ 
_____________________________________________(  ) Inadequado  (  ) Pouco adequado (  ) Adequado 
Que fatore desencadearam a DRC_________________________________________________________ 
____________________________________________(  ) Inadequado  (  ) Pouco adequado (  ) Adequado 
Conhece sobre o tratamento hemodialítico___________________________________________________ 
_____________________________________________(  ) Inadequado  (  ) Pouco adequado (  ) Adequado 
Complexidade do regime terapêutico 
As orientações, dadas pelos profissionais de 
saúde, sobre os cuidados com sua saúde 
são: 

(   ) Apresentam facilidade em serem seguidas 
(   ) Apresentamdificuldade em serem seguidas 
(   ) Apresentam muita dificuldade em serem seguidas 

Falta de suporte emocional 
 Quando vai à consulta ou realizar hemodiálise, algum familiar e/ou amigo o 
acompanha? 

(  ) Sim   (  ) Não 

Seus familiares e/ou amigos auxiliam no cuidado à sua saúde? (  ) Sim   (  ) Não 
Tristeza crônica 
1 – Eu ainda gosto de coisas que 
costumava gostar... 

(   ) Todas – 0(   ) Quase todas -1(   ) Um pouco – 2(   ) Quase nada – 
3 

2 – Eu posso rir e ver o lado 
engraçado das coisas.... 

(   ) Tanto quanto antes – 0(   ) Não tanto quanto antes -1(   ) Um 
pouco - 2 
(   ) De modo nenhum – 3 

3 – Sinto-me alegre.... (   ) De modo nenhum – 3(   ) Muitas vezes não -2(   ) Algumas vezes 
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-1 
(   ) A maior parte do tempo- 0 

4 – Eu sinto como se estivesse 
lento... 

(  ) Quase todo tempo - 3 (  ) Muitas vezes – 2(  )Algumas vezes – 1 
(  ) De modo nenhum – 0 

5 – Eu perdi o interesse em minha 
aparência.... 

(   ) Totalmente-3(   ) Não tanto cuidado como deveria-2(   ) Tenho 
cuidado em partes-1 (   ) Eu tomo todo cuidado-0 

6 – Quantas vezes fico 
entusiasmado para fazer algo.... 

(   ) Sempre – 0(   ) Gostaria que fosse mais do que eu costumo -1 
(   ) Menos do que eu costumo – 2(   ) Dificilmente – 3 

7 – Eu posso desfrutar de uma 
bom livro ou programa de 
rádio/tv... 

(  ) Frequentemente – 0(  ) Algumas vezes – 1(  ) Não 
frequentemente – 2 
(  ) Raramente – 3 

Pontuação Total  
Crenças 

Escala adaptada baseada no Modelo de 
Crenças em Saúde 

Concordo Totalmente 1; Concordo Parcialmente 2; 
Indeciso 3; Discordo Parcialmente 4; Discordo 
Totalmente 5 

Benefícios percebidos  
1. É possível manter a DRC controlada  
2. É importante seguir o tratamento recomendado pelos profissionais aqui da clínica  
3. O tratamento deve ser seguido independente da quantidade de medicamentos 
prescritos 

 

4. As orientações dadas sobre o modo de tomar os remédios da DRC devem ser 
seguidas 

 

5. É necessário receber a informação sobre o valor do peso perdido pós hemodiálise  
6. Gosta de receber as orientações dadas pelos profissionais que o atendem na clínica  
7. Repousar no mínimo 6 a 8 horas por noite é uma prática saudável para uma pessoa 
que tem DRC e realiza HD 

 

8. Concorda que repousar durante o dia ajuda a recuperar as energias perdidas pós HD  
Barreiras percebidas 
9. Toma todos os remédios receitados pelo médico  
10. A HD é cansativa porque tem que ser realizada 3 vezes por semana, durante 4 horas  
11. Tomar remédio e fazer dieta todo dia quando não se sente nada é complicado  
12. Só quem tem sintomas deve tomar sempre os remédios e seguir as orientações da 
equipe de saúde 

 

13. A maneira como a equipe de saúde fornece orientações ajuda a fazer o tratamento  
14. A DRC e a HD diminuem o interesse por sexo  
15. As condições financeiras influenciam na realização do tratamento  

 

 

Ansiedade 
Escala de ansiedade de Beck et al., 1988. 
Quais sintomas você 
apresentou nas últimas 24 
horas? 

Ausente
s  
0 pontos 

Suave, não me 
incomoda muito  
1 ponto 

Moderado, é 
desagradável, mas 
consigo suportar  
2 pontos 

Severo, quase 
não consigo 
suportar  
3 pontos 

1 –Dormência ou 
formigamento 

    

2 – Sensações de calor     
3 – Tremor nas pernas     
4 – Incapacidade de relaxar     
5 – Medo de 
acontecimentos ruins 

    

6 – Confuso ou delirante     
7 – Coração batendo forte 
e rápido 

    

8 – Inseguro(a)     
9 – Apavorado(a)     
10 – Nervoso(a)     
11 – Sensação de 
sufocamento 
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12 – Tremor nas mãos     
13 – Trêmulo a     
14 – Modo de perder o 
controle 

    

15 – Dificuldade de respirar     
16 – Medo de morrer     
17 – Assustado(a)     
18 – Ingestão ou 
desconforto abdominal 

    

19 – Desmaios     
20 – Rubor facial     
21 – Sudorese, não devido 
ao calor 

    

Total: (   ) Nível mínimo de ansiedade – 1 a 7 pontos; (   ) Ansiedade Leve – 8 a 15 pontos; (   ) 
Ansiedade oderada – 16 a 25 pontos; (   ) Ansiedade Severa – 26 a 63 

 

Disfunção neurocognitiva 
Mini Exame do Estado Mental 
1. Orientação sobre a data (registre os itens omitidos): dia ( ); mês ( ); ano ( ); dia da semana ( ); manhã 
( ); tarde ( ) 
2. Orientação local (onde você está?): país ( ); estado ( ); cidade ( ); instituição ( ) 
3. Registro de objetos (nomeie clara e lentamente três objetos e peça para o paciente repetir): janela ( ); 
casaco ( ); relógio ( ) 
4. Atenção e cálculo (diminui sete de 100 sucessivamente ou pedir ao paciente para soletrar a palavra 
MUNDO de trás para frente). 
93 ( ), 86 ( ), 79 ( ), 72 ( ), 65 ( ) ou O ( ), D ( ), N ( ), U ( ), M ( ) 
5. Memória de evocação (pedir ao paciente para recordar as três palavras ditas no item 3). Janela ( ); 
casaco ( ); relógio ( ) 
6. Linguagem (apontar para dois objetos e perguntar o que é). ( ); ( ) 
7. Repetição (faça o paciente repetir “casa de ferreiro, espeto de pau” ou “nem aqui, nem ali, nem lá”). 
Repetição correta na 1ª tentativa ( ) 
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):  

 

 Falta de Motivação 
Você realiza todos os cuidados necessários para a manutenção da sua saúde? (  )Sim  (  )Não 
Você deseja realiza-los/ continuar realizando-os? (  )Sim  (  )Não 
Falta de planejamento 
Você traça planos para alcançar objetivos em relação à sua saúde? (   ) Sim    (   )Não 
 Inadaptação às novas condições 
 Apresenta dificuldades em adaptar-se nas mudanças da vida ocasionadas pela 
doença e tratamento.  

(   ) Sim    (   )Não 

Desistências de metas 
Você costuma cumprir as metas traçadas para manutenção da sua saúde? (   ) Sim    (   )Não 
 Imagem Corporal negativa 
A DRC e a hemodiálise ocasionaram mudanças em seu corpo? (   ) Sim    (   )Não 
Sente-se bem com o seu corpo após essas mudanças? (   ) Sim    (   )Não 
Deseja que seu corpo fosse diferente? (   ) Sim    (   )Não 
 Natureza assintomática da doença 
 Antes de descobrir o acometimento da DRC, quais sintomas você 
apresentava? 

(   ) Nenhum 
(   ) ___________________ 

 O fato de não ter nenhum sintoma interferiu na decisão tardia de iniciar o 
tratamento? 

(   )Sim (   )Não 

 Experiências anteriores negativas 



154 
 

 Houve alguma experiência negativa em relação ao tratamento? (   )Sim (   )Não 
 Qual? __________________________________________________________________________ 
 Isso desmotivou a repetir essa terapêutica? (   )Sim (   )Não 
 Tempo gasto durante as sessões de hemodiálise 
Você acha que o tempo da sua hemodiálise prejudica as atividades de vida diária? (   )Sim (   )Não 
 Benefícios nãopercebidos 
Você acredita que o seguimento adequado do regim prescrito traz benefícios para sua 
saúde? 

(   )Sim (   )Não 

 Não percepção da gravidade da doença 
Você acha que a DRC é grave? (   )Sim (   )Não 
Ela pode trazer consequências? (   )Sim (   )Não 
 Quais? _________________________________________________________________________ 
 Qualidade de vida prejudicada 
1-Em geral, você diria que sua saúde é? (  )1-Excelente  (  )2-Muito boa 

(  )3-Boa (  )4-Ruim (   )5-Muito ruim 
2-Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua 
saúde geral, agora? 

(  )1-Muito melhor agora 
(  )2-Um pouco melhor agora 
(  )3-Quase a mesma de um ano atrás 
(  )4-Um pouco pior 
(  )5-Muito pior agora que 1 ano atrás 

3-Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. 
Devido a sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso, quanto? 

Atividades 1-Sim, 
dificulta 
muito 

2-Sim, 
dificulta 
pouco 

3-Não 
dificulta de 
modo algum 

Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, tais 
como: levantar objetos pesados, participar em esportes 
árduos. 

   

Atividades Moderadas, tais como: mover uma mesa, 
passar aspirador de pó, jogar bola, varrer uma casa. 

   

Levantar ou carregar mantimentos    
Subir vários lances de escada    
Subir um lance de escada    
Curva-se, ajoelhar-se ou dobrar-se    
Andar mais de 1 quilômetro    
Andar vários quarteirões    
Andar um quarteirão    
Tomar banho ou vestir-se    

 

4-Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com 
alguma atividade diária regular, como consequência de sua saúde física? 

 SIM NÃO 
Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao trabalho ou a outras 
atividades? 

  

Realizou menos tarefas do que gostaria?   
Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras atividades?   
Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (por exemplo, necessitou 
de esforço extra)? 

  
 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com 
alguma atividade diária regular, como consequência de algum problema emocional (como sentir-se 
deprimido ou ansioso?) 

 SIM NÃO 
Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao trabalho ou a outras 
atividades? 

  

Realizou menos tarefas do que gostaria?   
Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto cuidado como 
geralmente faz? 

  
 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, 

(  )1-De forma nenhuma 
(  )2-Ligeiramente 
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em relação a família, vizinhos, amigos ou em grupo? (  )3-Moderadamente 
(  )4-Bastante 
(  )5-Extremamente 

7-Quanta dor no corpo você teve nas últimas 4 semanas? (  )1-Nenhuma 
(  )2-Muito leve 
(  )3-Leve 
(  )4-Moderada 
(  )5-Grave 
(  )6-Muito Grave 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu 
trabalho normal (incluindo tanto o trabalho fora de casa e dentro de 
casa)? 

(  )1-De forma nenhuma 
(  )2-Ligeiramente 
(  )3-Moderadamente 
(  )4-Bastante 
(  )5-Extremamente 

9-Essas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as últimas 
4 semanas. 

 1-Todo 
tempo 

2-A maior 
parte do 
tempo 

3-Uma 
boa parte 
do tempo 

4-Alguma 
parte do 
tempo 

5-Uma 
pequen
a parte 
do 
tempo 

6-
Nunc
a 

Quanto tempo você tem se sentido 
cheio de vigor, cheio de vontade, 
cheio de força? 

      

Quanto tempo você tem se sentido 
uma pessoa muito nervosa? 

      

Quanto tempo você tem se sentido 
tão deprimido que nada pode animá-
lo? 

      

Quanto tempo você tem se sentido 
calmo e tranquilo? 

      

Quanto tempo você tem se sentido 
com muita energia? 

      

Quanto tempo você tem se sentido 
desanimado e abatido? 

      

Quanto tempo você tem se sentido 
esgotado? 

      

Quanto tempo você tem se sentido 
uma pessoa feliz? 

      

Quanto tempo você tem se sentido 
cansado? 

      
 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde 
física ou problemas emocionais interferiram com as suas atividades 
sociais (como visitar amigos, parentes, etc?) 

(  )1-Todo tempo 
(  )2-A maior parte do tempo 
(  )3-Uma boa parte do tempo 
(  )4-Uma pequena parte do 
tempo 
(  )5-Nenhuma parte do tempo 

11-O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 
 Definitivame

nte 
verdadeiro 

A maioria das 
vezes 
verdadeiro 

Não 
sei 

A maioria 
das vezes 
falso 

Definitiva
mente 
falso 

Eu costumo adoecer um 
pouco mais facilmente do que 
outras pessoas 

     

Eu sou tão saudável quanto 
qualquer outra pessoa 

     

Eu acho que minha saúde vai 
piorar 

     

Minha saúde é excelente      
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 Elevado ganho de peso interdialítico 

 Peso atual: _________ Kg  Peso seco prescrito: ______ Kg Peso pós diálise (anterior):_________ 
Ganho de peso interdialítico:___________ 

 Alteração de exames laboratoriais/ Infecção/  
EXAMES LABORATORIAIS 

 
VALORES ENCONTRADOS VALORES DE REFERÊNCIA 

Leucócitos  3.800 a 9.800/mm3 
Uréia (Upré/Upós)  10-50mg/dl 
Creatinina  (Cr)  0,4-1,3 mg/dl 
Cálcio (Ca)  1,0-1,3 mEq/dl 
Potássio (K)  3,5-5,5 mEq/l 
KT/V  Maior que 1,2 
Fósforo (P)  3-4,5mg/dl 
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APÊNDICE  E – Protocolo operacional para coleta de dados 

Protocolo operacional para coleta de dados 
1. Objetivo 
Padronizar a coleta de dados e a inferência da presença ou ausência dos 
indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde 
em pacientes renais. 
 
2. Materiais necessários 
Para a realização da coleta de dados serão necessários os seguintes materiais 
- Instrumento para coleta de dados; 
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 
- Almofada para impressão digital; 
- Caneta; 
- Prancheta. 
 
3. Antes de iniciar a coleta de dados 
Algumas atividades devem ser realizadas ao adentrar no setor e antes do início da 
coleta de dados, são elas:  
 
- Estar devidamente identificado por meio do uso da bata contendo nome e brasão 
da instituição;  
- Apresentar-se à enfermeira responsável pelo setor e informar, de forma sucinta, o 
objetivo da pesquisa e os procedimentos que serão realizados junto aos pacientes; 
- Realizar o procedimento de lavagem de mãos; 
- Escolher o paciente que participará da coleta de dados, confirmando a não 
participação anterior deste na pesquisa, bem como certificando-se da presença dos 
critérios de inclusão e ausência dos critérios de exclusão pré-estabelecidos; 
- Os critérios de inclusão são: ser portador de insuficiência renal crônica; realizar 
tratamento hemodialítico; e possuir idade igual ou superior a 18 anos. Os critérios de 
exclusão serão: Os critérios de exclusão serão:pacientes com dificuldade de 
comunicação verbal que impossibilite a coleta de dados; e pacientes desorientados 
em relação ao tempo, espaço e autopsíquico; 
- Atendidos os critérios estabelecidos, o examinador apresentar-se-á ao paciente 
para convidá-lo a participar da pesquisa, explicando-lhe os objetivos da pesquisa e 
os procedimentos a serem realizados, além de explicar-lhe, de uma forma geral, 
clara e compreensível o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Será 
facultado ao paciente o aceite em participar da coleta de dados. Em caso positivo, 
será solicitada a assinatura ou impressão digital do TCLE, impreterivelmente anterior 
ao início da coleta de dados; 
-Deve-se destacar ao paciente a possibilidade de encerrar sua participação na 
pesquisa quando for de sua vontade.  
 
4. Coleta de dados 
Neste momento serão coletados os dados referentes à verificação da presença ou 
ausência dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Autocontrole 
Ineficaz da Saúde na clientela hemodialítica.  
O instrumento será dividido em três partes: Dados sociodemográficos; Dados 
clínicos; e Indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz 
da Saúde. 
Dados sociodemográficos 
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1.1 Serão preenchidas as iniciais do cliente, bem como a sala identificar a sala da 
coleta e o turno da hemodiálise. Por exemplo, Sala verde, 1º Turno. 
1.5 Quanto a procedência, na opção outros deve-se especificar o município e 
estado.  
1.7 Anos de estudo serão contados a partir da alfabetização. 
Ensino fundamental completo – 10 anos 
Ensino médio completo – 13 anos 
1.8 A renda familiar será considerada a somatória das rendas dos componentes da 
casa. Pode-se colocar o valor inteiro e depois converter para salários mínimos. Será 
considerado o salário mínimo de R$ 788,00.  
Dados clínicos 
2.1 indicar o tempo de doença renal crônica e de realização da hemodiálise, em 
anos.  
2.3 Quando ao sítio da diálise, FAV refere-se à fistula arteriovenosa, CDL à cateter 
duplo lumen ou CTL cateter triplo lumen.   
2.4 Indicar a localização do acesso para hemodiálise. Ex.: Membro superior direito.  
 
Indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da 
Saúde 
Serão apresentadas a seguir as instruções para a operacionalização da medição 
dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da 
Saúde. Estas contarão com questionamentos ao paciente ou consultas ao prontuário 

Fatores relacionados 
Conhecimento deficiente 

Definição conceitual: Inabilidade para adquirir e assimilar informações relacionadas à saúde de 
maneira apropriada ou ausência de acesso dessas informações. 
Definição empírica: O avaliador questionará ao paciente quanto: 
- seu conhecimento acerca do estado de saúde;  
- os fatores que desencadearam a doença;  
- ao processo de hemodiálise e o período pré e pós hemodiálise.  
 
Em caso de inadequação ou de pouca adequação em qualquer um dos itens anteriores, o fator 
relacionado será considerado presente. 
Galdeano, L. E.; Rossi, L. A.; Pelegrino, F. M. Validação de conteúdo do diagnóstico de 
enfermagem conhecimento deficiente. Acta Paul Enferm2008;21(4):549-55. 

Falta de suporte emocional 
Definição conceitual: Respostas comportamentais inadequadas a viver com uma doença crônica, 
não desenvolvendo estratégias que integram a doença na vida diária, relacionados à falta de apoio 
de pessoas do convívio social. 
Definição empírica:O examinador questionará o paciente sobre a existência de apoio de pessoas 
do convívio social. Questionar-se-á quanto a presença de pessoas que auxiliam e/ou o 
acompanham durante as consultas, hemodiálise e atividades relacionadas à manutenção da sua 
saúde. 
 
O indicador clínico será considerado presente quando a resposta de pelo menos um dos 
questionamentos for negativa. 

Tristeza crónica 
Definição conceitual: Paciente apresenta sentimentos de tristeza acentuada, pensamentos 
negativos, alterações de sensação corporal. 
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Definição empírica: Usar a escala Hospital AnxietyandDepressionScale (HADS) padronizada, 
medindo as taxas relacionadas com a depressão, por meio de 7 itens que serão questionados ao 
paciente pelo examinador: 
- Eu ainda gosto de coisas que costumava gostar 
- Eu posso rir e ver o lado engraçado das coisas 
- Sinto-me alegre 
- Eu sinto como se estivesse lento 
- Eu perdi o interesse em minha aparência  
- Aguardo com expectativa positiva acontecimentos 
- Eu posso desfrutar de um bom livro ou programa de rádio/tv. 
 
A pontuação mais elevada indica PIOR estado emocional, onde de 0 a 7 o nível de depressão é 
considerado normal; 8 a 10 leve depressão; e 11 a 21 alto nível de depressão. 
 
Assim, o fator relacionado será considerado presente quando a pontuação dos questionamentos 
variar de 8 a 21 pontos.  
 
ZIGMOND; SNAITH. The Hospital Anxiety and Depression Scale, 1983. 

Fatores sociodemográficos desfavoráveis 

Definição conceitual: Fatores individuais quem influenciam negativamente da adesão do indivíduo 
ao tratamento, tais como: idade, sexo, estado civil, nível de educação e renda. 

Definição empírica: Questionar o paciente/ familiar/ cuidador sobre os fatores descritos no 
conceito: idade, sexo, estado civil, nível de educação e renda.  
 
O fator relacionado será considerado presente em uma das seguintes situações: 
Sexo masculino 
Idade superior a 46 anos 
Nível de educação – Menos de 8,5 anos de estudo  
Renda – um salário mínimo ou menos 
 
FRAZÃO, CMFQ,  SÁ, JD;  MEDEIROS, ABA; FERNANDES, MICD; LIRA, ALBC; LOPES, MVO. Problemas 
adaptativos de pacientes em hemodiálise: aspectos socioeconômicos e clínicos Revista Latino-Americana de 
Enfermagem, vol. 22, núm. 6, noviembre-diciembre, 2014, pp. 966-972  disponivel em: 
file:///C:/Users/Gracinha/Downloads/Problemas%20adaptativos%20de%20pacientes%20em%20hemodi%C3
%A1lise-%20aspectos%20socioecon%C3%B4micos%20e%20cl%C3%ADnicos.pdf 

Falha na comunicação 

Definição conceitual: Ausência, má orientação ou falha no entendimento das orientações 
fornecidas pelos profissionais de saúde. 

Definição empírica: Questionar o paciente sobre as orientações que este recebe no serviço e se 
estas são passiveis de entendimento por ele. Ademais, pedir para que o mesmo cite algumas 
orientações recomendadas. O examinador irá julgar se está adequado o entendimento do paciente 
quanto as orientações. 
 
O fator relacionado estará presente em caso de resposta negativa para pelo menos um dos 
questionamentos e/ou quando houver inadequação do entendimento do paciente acerca da 
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orientação.  
Crenças 

Definição conceitual: "Benefícios percebidos" e "barreiras percebidas" acerca da condição de 
saúde e tratamento. 

Definição empírica: Será aplicada a escala baseada no modelo de crenças em saúde 
O examinador fará os questionamentos da escala ao paciente ao paciente, sendo assinaladas as 
respostas de acordo com a escala Likert, seguindo os itens:Concordo Totalmente; Concordo 
Parcialmente; Indeciso; Discordo; Parcialmente; Discordo Totalmente.  
 
O fator relacionado será considerado presente quando mais de 20% (≥ 2 itens) das respostas 
estiverem entre Indeciso; Discordo Parcialmente; Discordo Totalmente em benefícios percebidas ou 
quando mais de 20% (≥ 2 itens) das respostas estiverem entre Concordo totalmente, concordo 
parcialmente e Indeciso em barreiras percebidas. 
 
GUEDES, M. V. C. Comportamentos de pessoas com pressão arterial: estudo fundamentado 
no modelo de crenças em saúde. [tese de doutorado]. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. 
2005. 168p. Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/2134/1/2005_tese_mvcguedes.pdf 

Complexidade do regime terapêutico 
Definição conceitual: Regime de tratamento prescrito e orientado pelos profissionais de saúde 
para o cuidado da doença, que é difícil de alcançar e sustentar dada a sua magnitude. 
Definição empírica: O examinador questionará o paciente/ familiar/ cuidador sobre o nível de 
dificuldade que o paciente tem em alcançar as orientações fornecidas pelos profissionais de saúde. 
 
O fator relacionado será considerado presente em caso de resposta positiva para a dificuldade e 
/ou certo grau de dificuldade em seguir as orientações prescritas.  

Ansiedade 
Definição conceitual: É um sentimento de desconforto ou temor, acompanhado por resposta 
autonômica (HERDMAN, 2013). 

Definição empírica: Será aplicado o Inventário de  Ansiedade  de  Beck (BAI). O examinador irá 
realizar os 21 questionamentos da escala referentes à classificação dos sintomas nas últimas 24 
horas. Ao final será somada a pontuação de cada uma das 21 respostas. A soma geral varia de 0 a 
63, onde de um a 7 pontos indica um nível  mínimo  de  ansiedade,  de  8  a  15  pontos  indica  
ansiedade  leve,  de  16  a  25 pontos  indica  ansiedade  moderada  e  de  26  a  63  pontos  indica  
ansiedade  severa 
. 
O fator relacionado será considerado presente quando se atingir uma pontuação igual ou superior a 
um.  
 
BECK, A.T. et al. The Beck anxiety inventory.  Journal of consulting and clinical psychology, n. 56, 
p. 893-897, 1988. 

Falta de motivação 
Definição conceitual: Não expressão de desejo ou de capacidade de mudança de 
comportamento, para estabelecer o compromisso de saúde. 

Definição empírica: O examinador questionará o paciente/ familiar/ cuidador sobre o cumprimento 
dos cuidados em relação à manutenção de sua saúde. Depois será questionado em relação ao 
desejo de realizar/ continuar realizando as ações para manutenção da saúde. 
 

http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/2134/1/2005_tese_mvcguedes.pdf
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O fator relacionado será considerado presente quando houver a negativa em relação ao desejo de 
realizar/ continuar realizando as ações.  

Comorbidades 
Definição conceitual: Presença de outras doenças que interferem no autocontrole da doença 
renal. 
Definição empírica:O examinador questionar o paciente a respeito da presença de outras doenças 
(exemplos: Hipertensão, Diabetes e Câncer). 
 
Será considerado presente o fator relacionado quando houver pelo menos uma doença coexistente.  

Falta de planejamento 
Definição conceitual: Não desenvolvimento de estratégias de enfrentamento estruturadas, 
traçadas metas previamente estabelecidas, focadas no comportamento de saúde. 
Definição empírica: Identificar nos pacientes a falta de planejamento focado nas metas para a 
saúde. O paciente será questionado quanto à traçar planos para o alcance de objetivos em relação 
à saúde. 
 
O fator relacionado será considerado presente em caso de resposta negativa ao questionamento. 

Inadaptação às novas condições 
Definição conceitual: Indivíduo não se adapta a doença e ou tratamento. 
Definição empírica: O examinador irá questionar o indivíduo/ familiar/ cuidador sobre a dificuldade 
manifestada em se adaptar à condição de vida atual. 
 
O fator relacionado será considerado presente em caso afirmativo para dificuldade em adaptar-se.  

Desistências de metas 
Definição conceitual: Ausência da capacidade de atingir metas de longo prazo da vida. 
Definição empírica: O examinador irá questionar o paciente/ cuidador/ familiares e profissionais 
sobre o cumprimento das metas estabelecidas. 
 
Será considerado presente o fator relacionado em caso de resposta negativa.  

Imagem Corporal negativa 
Definição conceitual: Perturbação da imagem corporal,relacionada às mudanças corporais 
ocasionadas pela DRC e hemodiálise, de forma negativa. 
Definição empírica: O examinador irá questionar o paciente sobre mudanças relacionadas à 
imagem corporal o casionadas pela DRC e hemodiálise, o sentimento em relação a essas 
mudanças e o desejo em ser diferente.  
 
O fator relacionado será considerado presente em caso de sentimento negativo relacionado à 
mudança e/ou o desejo de ser diferente.  

Disfunção neurocognitiva 
Definição conceitual: Distúrbio de concentração, memória recente, memória passado, de 
orientação e de funcionamento, e de auto-cuidado identificado no paciente. 
Definição empírica: O examinador aplicará o Mini exame do estado mental. Serão questionados 
os 11 itens da escala. Cada questionamento possui pontos que devem ser assinalados a partir do 
acerto do paciente. Assim será atribuído o valor de um ponto a cada acerto.  
 
O fator será considerado presente quando a soma das pontuações for menor ou igual a 24 pontos.  
Em caso de pessoas analfabetas,considera-se o valor de menor ou igual 16. 
Em casode pessoascom deficiência visual, considera-se o valor menor ou igual a 20. 

Função renal residual 
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Definição conceitual: Presença de função renal remanescente, repercutindo no não 
reconhecimento da necessidade de tratamento.  
Definição empírica: O examinador irá questionar ao paciente sua idade e verificar seu peso. Após, 
no prontuário do paciente irá identificar o valor da creatinina plasmática.  
Será calculada a taxa de filtração glomerular através da fórmula: idade multiplicada pelo peso, 
divididos pela creatinina plasmática. Valores superiores a 45 mL/min/1,73m² podem indicar uma 
função renal residual mais evidente. 
Será questionado ao paciente sobre a concepção dele em relação à sua função renal e se isso 
interfere na conduta em relação ao tratamento.  
 
O fator relacionado estará presente quando houver uma função renal residual superior a 45 
mL/min/1,73m² e em caso de interferência na conduta terapêutica.  
 
Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. 
Nephron. 1976;16(1):31-41. 

Natureza assintomática da doença 
Definição conceitual: Doença não manifesta sintomas notáveis inicialmente, fato que desmotiva 
os pacientes a aderir ao plano terapêutico. 
Definição empírica: O examinador questionará o paciente/ familiar/ cuidador sobre a manifestação 
de sintomas prévios à descoberta da doença e se o caráter assintomático da enfermidade 
contribuiu para a adesão terapêutica tardia.  
 
Em caso afirmativo para o último questionamento, o fator relacionado será considerado presente.  

Experiências anteriores negativas 
Definição conceitual: Experiências negativas vivenciadas anteriormente, que podem influenciar na 
tomada de decisão atual. 
Definição empírica: O paciente será questionado sobre experiências negativas pregressas que 
podem ter influenciado na tomada de decisão atual sobre o tratamento. 
 
O fator relacionado será considerado presente em caso afirmativo para a desmotivação de uma 
experiência anterior em relação a decisão sobre o tratamento.  

Tempo gasto durante as sessões de hemodiálise 
Definição conceitual: Período extenso reservado às sessões de hemodiálise, que limita outras 
atividades. 
Definição empírica: Questionar o paciente/ familiar/ cuidador a percepção sobre o tempo gasto 
durante as sessões de hemodiálise se prejudica sua vida diária. 
 
Em caso de resposta positiva o fator relacionado será considerado presente.  

Benefícios não percebidos 
Definição conceitual: Não Percepção positiva do paciente quanto ao controle da doença por meio 
do seguimento do regime terapêutico. 
Definição empírica: Questionar paciente/ familiar/ cuidador quanto à percepção dos benefícios que 
o seguimento adequado do regime terapêutico pode trazer para o controle da doença. 
 
O fator relacionado será considerado presente em caso de resposta negativa.  

Não percepção da gravidade da doença 
Definição conceitual: Não Percepção do paciente quanto a gravidade da doença e suas 
consequências. 
Definição empírica: O examinador irá questionar o paciente/ familiar/ cuidador quanto ao 
entendimento da gravidade da doença e suas consequências. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cockcroft%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1244564
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gault%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1244564
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1244564?dopt=Abstract
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Em caso negativo para pelo menos um dos questionamentos o fator relacionado será considerada 
presente.  

Busca frequente a serviços hospitalares 
Definição conceitual: Busca a serviços de emergência e hospitalizações por razões relacionadas 
com a insuficiência renal terminal. 

Definição empírica: Questionar o paciente/ familiar/ cuidador sobre a procura por serviços de 
emergência e/ ou hospitalizações relacionadas com a insuficiência renal. 
 
Será considerado presente o fator relacionado em caso afirmativo para a busca de serviços de 
urgência e emergência duas ou mais vezes no semestre.  

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS 
Intensificação de complicações da doença  

Definição conceitual: Agravamento e complicações da doença renal crônica (anemia, 
osteodistrofia, calcificação de tecidos moles, doença cardiovascular, desnutrição, deficiência 
visual). 

Definição empírica: O examinador questionará ao paciente a respeito das complicações da 
doença renal apresentadas por ele no último ano. Será assinalada a complicação presente.  
 
Em caso de uma ou mais complicações apresentadas, a característica definidora será considerada 
presente.  

Qualidade de vida prejudicada 
Definição conceitual: Estresse físico, psicológico e social que comprometem a qualidade de vida 
dos pacientes. 

Definição empírica: O examinador irá aplicar o formulárioShortForm Health Survey (SF36), na 
versão traduzida e validada para o Brasil. A avaliação da qualidade de vida no referido instrumento 
possui oito domínios, a saber: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor, estado 
geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental.  
 
Os escores dos itens desse questionário variam entre 0 e 100. Assim, será considerado presente a 
característica definidora quando o escore final estiver entre 0 e 50 pontos, em no mínimo 50% dos 
domínios (4). 

Intensificação dos sintomas da doença 
Definição conceitual: Piora dos sintomas (fadiga, cãimbras, hipo/hipertensão, náuseas, cefaléia, 
edema, dispnéia, dores musculares, inapetência). 
Definição empírica: O examinador questionará ao paciente a respeito dos sintomas da doença 
renal apresentadas por ele no último mês. Será assinalada a complicação presente. 
  
Em caso de uma ou mais complicações apresentadas, a característica será considerada presente. 

Elevado ganho de peso interdialítico (acima de 2kg) 
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Definição conceitual: Ganho de peso interdialítico superior a 2kg. 
Definição empírica: O examinador irá calcular o ganho de peso interdialítico (IDWG) da seguinte 
maneira: medição do peso atual do paciente antes de iniciar a hemodiálise, e verificação no 
prontuário do paciente do peso pós-diálise anterior.  
Será realizado o seguinte cálculo: peso pre-diálise atual – peso pós-diálise anterior = ganho de 
peso interdialítico 
A característica será considerada presente em caso de um ganho de peso superior a 2 kg.  

Alterações de exames laboratoriais 
Definição conceitual: Alteração de exames laboratoriais (sódio, fósforo, potássio, ureia, creatinina, 
kt/v). 
Definição empírica: O examinador irá avaliar os resultados de exames laboratoriais dos pacientes, 
por meio de consulta em prontuário. 
A característica definidora será considerada presente em caso de alteração em algum dos 
seguintes exames, de acordo com os padrões de normalidade:  
 

EXAMES LABORATORIAIS Valores de referência 
Uréia (Upré/Upós) 10-40mg/dl 
Creatinina  (Cr) 0,4-1,3 mg/dl 
Cálcio (Ca) 0,9-1,1 mEq/dl 
Potássio (K) 3,0-5,0 mEq/l 
KT/V Maior que 1,2 
Fósforo (P) 2,5-4,8mg/dl 

 

Infecção 
Definição conceitual: Estado resultante do aumento de leucócitos no sangue, com consequente 
queda da imunidadee/ou a entrada de agentes patógenos no organismo. 
Definição empírica:O examinador irá investigar o prontuário do paciente o nível de leucócitos no 
exame laboratorial.  
 
Em caso de alteração no exame, apresentando leucocitose, a característica será considerada 
presente.  

Leucócitos 4.500 a 11.000/mm3 
 

Escolhas de vida diária ineficazes para atingir metas de saúde 
Definição conceitual: O paciente faz opções da vida diária que são ineficazes para as metas de 
saúde: ingesta hídrica excessiva e inadequada, não cumprimento da dieta, uso inadequado ou não 
uso dos medicamentos prescritos. 
Definição empírica:O examinador irá questionar ao paciente sobre as escolhas diárias do 
paciente, se são compatíveis com as metas de saúde. Será questionado quanto ao cumprimento da 
dieta prescrita, do seguimento das recomendações quanto a ingesta hídrica e quanto ao uso 
inadequado de medicações prescritas. 
 
Em caso de não cumprimento de algum desses itens, a característica definidora será considerada 
presente.  

Não Expressão de desejo de controlar a doença 
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Definição conceitual: Paciente não expressa sentimento positivo referente ao valor do tratamento 
e a percepção acerca de sua vida com a doença e tratamento renal. 
Definição empírica: O examinador irá questionar o paciente/ familiar/ cuidador sobre o desejo do 
paciente em controlar a doença.  
Em caso negativo a característica definidora será considerada presente.  

Expressão de dificuldade com os regimes prescritos 
Definição conceitual: Paciente expressa dificuldade em seguir os regimes de tratamento 
prescritos devido à sua complexidade e limitações impostas. 
Definição empírica: O examinador irá questionar o paciente/ familiar/ cuidador sobre a presença 
de dificuldades vivenciadas para o cumprimento dos regimes prescritos. 
 
Em caso de resposta positiva, a característica definidora será considerada presente. 

Uso inadequado de medicamentos 
Definição conceitual: Cumprimento inadequado da terapia medicamentosa prescrita relacionado a 
diversos fatores, tais como: complexidade do regime terapêutico, confiança no profissional, 
condições econômicas, nível de conhecimento, esquecimento, efeitos colaterais, priorização de 
medicamentos, resultando em complicações da saúde. 

Definição empírica: Questionar o paciente quando o uso de medicamentos de forma adequada, 
em relação aquantidade, a dose e ao horário prescritos. 
 
Em caso de resposta negativa para pelo menos um dos questionamentos, a característica 
definidora será considerada presente.   

Comparecimento irregular às sessões de diálise 
Definição conceitual: Frequência irregular às sessões de hemodiálise. 
Definição empírica: Interrogar o paciente/ familiar/ cuidador sobre a frequência semanal à clinica 
de hemodiálise do paciente. 
 
A característica definidora será considerada presente em caso de relato de faltas às sessões de 
hemodiálise.  

Não adesão ao tratamento  
Definição conceitual: Não realização de pelo menos 80% dos cuidados prescritos quanto a terapia 
medicamentosa, dieta e cuidados com a fístula.  

Definição empírica: O examinador irá questionar ao paciente quanto a realização de cuidados 
prescritos: cuidados com a fístula, dieta e terapia medicamentosa. 
A característica definidora será considerada presente em caso de não adesão a pelo menos 80% 
dos cuidados recomendados. 
Em caso de pacientes com FAV, será considerado presente <15 itens; Em caso de pacientes com 
CDL, será considerado <9 itens. 
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APÊNDICE F – Carta de anuência 
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APÊNDICE G – Termo de consentimento livre e esclarecido juízes 

Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CCS - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  
Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84)3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

 
Prezado enfermeiro(a), 

  

Eu, Jéssica Dantas de Sá, juntamente com Maria das Graças Mariano Nunes de Paiva e 

Fernanda Beatriz Batista Lima e Silva, discentes do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob orientação da Professora 

Dra. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, estamos desenvolvendo uma pesquisa intitulada 

“Validação do diagnóstico de enfermagem Autocontrole ineficaz da saúde”. 

Esta pesquisa objetiva validar o diagnóstico de enfermagem autocontrole ineficaz da 

saúde para indivíduos submetidos à hemodiálise. Para tanto, na primeira etapa, identificamos 

o conhecimento produzido na literatura acerca dos componentes (definição, características 

definidoras e fatores relacionados) do referido diagnóstico de enfermagem em indivíduos 

submetidos à hemodiálise e compararemos os componentes propostos pela NANDA 

Internacional, àqueles evidenciados na literatura. Em seguida, construímos as definições 

conceituais do diagnóstico e dos fatores relacionados e as referências conceituais e empíricas 

das características definidoras. Na segunda etapa, verificaremos com os especialistas a 

adequação das definições conceituais e empíricas dos componentes do diagnóstico de 

enfermagem autocontrole ineficaz da saúde, esta deverá se concretizar com sua contribuição. 

 Almeja-se com esse estudo melhorar a fundamentação científica do diagnóstico de 

enfermagem autocontrole ineficaz da saúde no intuito de facilitar o uso de tal diagnóstico na 

prática clínica dos enfermeiros. Fora isso, tal estudo justifica-se pela grande incidência e 

prevalência de pacientes submetidos à hemodiálise no Brasil e no mundo, e pela possibilidade 

dos pacientes em hemodiálise apresentarem tal diagnóstico. 

Após sua aceitação em participar da pesquisa, lhe será enviado o instrumento com as 

definições a serem validadas e lhe daremos um prazo de 30 dias para sua devolução.  Dou-lhe 

a garantia de que as informações obtidas serão utilizadas apenas para formulação deste 

trabalho, fora isso, lhe asseguro que a qualquer momento terá acesso às informações sobre os 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive para sanar dúvidas que possam 

ocorrer. Enfatizo que você tem liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e 

não participar do estudo, sem prejuízo algum e nenhuma informação será divulgado a seu 

respeito. 

 Caso precise entrar em contato comigo, informo-lhe abaixo meu nome e endereço, 

além do telefone e endereço do Comitê de Ética em Pesquisa, ao qual este projeto foi 

submetido. 

 

1) Nome do orientador (a): Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira. Departamento de 

Enfermagem, Campus Universitário, BR 101, s/n, Lagoa Nova. CEP: 59072-970, Natal-RN. 

Telefone: (84) 32153889. E-mail: analira@ufrnet.br 

3)  Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Endereço: 

Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova. CEP: 59072-970, Natal-RN. 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO (ESPECIALISTA) 

 

 

Declaro que após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que me 

foi explicado, concordo em participar da pesquisa. 

 

26 de dezembro de 2014 

 
___________________________________________________________________________________ 

Assinatura do especialista / RG 

 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador / RG 
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APÊNDICE H – Termo de consentimento livre e esclarecido pacientes 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN. CEP:59072-970. 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail:pgenf@pgenf.ufrn.br 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Análise de acurácia dos 

indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz Da Saúde 

em pacientes renais”, que tem como pesquisador responsável a Profª Drª Ana Luisa 

Brandão de Carvalho Lira, juntamente com a aluna de pós-graduação em 

Enfermagem, Maria das Graças Mariano Nunes de Paiva. 

Esta pesquisa pretende Analisar as medidas de acurácia dos indicadores 

clínicos do diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes 

renais. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é melhorar o conhecimento sobre 

os problemas de enfermagem relacionados ao autocontrole da saúde de pacientes 

com doença nos rins. Além disso, destaca-se o grande número de pacientes em 

hemodiálise no Brasil e no mundo, como também a elevada prevalecia dos 

diagnósticos de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde nesses clientes. 

Caso você decida participar desta pesquisa, você deverá responder a uma 

entrevista e realizaremos um exame físico em você. Na entrevista perguntaremos 

algumas informações sobre você e sua vida. Nesta avaliação não haverá nenhum 

desconforto e só farei isso se você concordar. Os valores avaliados serão 

informados a você e registrados em uma ficha própria. A entrevista e o exame físico 

podem durar até 40 minutos.  

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. 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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Pode acontecer um desconforto do tipo constrangimento em relação a alguma 

pergunta da entrevista ou ao exame físico, que será minimizado pelo cuidado que 

teremos ao realizar a pesquisa e você não terá benefício diretamente, no entanto, 

cooperando com esta pesquisa você estará contribuindo para melhorar a qualidade 

do cuidado prestado pela enfermagem aos pacientes com doença nos rins. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada pela unidade de saúde da 

família mais próxima da sua residência e/ou o serviço de atendimento móvel de 

urgência do estado, sob a responsabilidade da pesquisadora principal e da discente 

de pós-graduação. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para: Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira. Departamento de Enfermagem, Campus 

Universitário, BR 101, s/n, Lagoa Nova. CEP: 59072-970, Natal-RN. Telefone: (84) 

3215-3857. 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, 
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concordo em participar da pesquisa “Análise de Acurácia dos indicadores clínicos 

diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde em pacientes renais”, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal,____ de _________201__. 

 

 

_______________________________________________________________ 

  Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Análise de acurácia dos 

indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Autocontrole Ineficaz da Saúde 

em pacientes renais”, 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. 

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 _________201__. 

 

 

_______________________________________________________________ 

  Assinatura do pesquisador responsável 

  

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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ANEXO 
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ANEXO A  - Parecer comitê de ética
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