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RESUMO 

O enfermeiro atuante no setor de hemodiálise tem um importante papel na 
implementação do processo de enfermagem, sob a ótica de uma teoria. Dentre as 
teorias da enfermagem, destaca-se o modelo de adaptação de Roy, que considera a 
pessoa um sistema holístico adaptativo, tendo como meta a adaptação dos clientes 
às diversas condições de vida. Destarte, acredita-se que o processo de enfermagem 
de Roy guiará os cuidados de enfermagem aos pacientes em hemodiálise. Assim, 
objetivou-se analisar os diagnósticos de enfermagem presentes em pacientes com 
doença renal crônica em tratamento hemodialítico, tendo como base o modelo 
teórico de Roy e a NANDA Internacional. Estudo descritivo e transversal, realizado 
em um centro de diálise de uma cidade do Nordeste do Brasil. Amostra foi de 178 
pacientes, e a amostragem por conveniência consecutiva. A coleta ocorreu durante 
outubro/2011 a fevereiro/2012, através de um formulário de entrevista e exame 
físico. A análise dos dados iniciou-se pelo raciocínio clínico, o julgamento 
diagnóstico e a relação de semelhança. Em seguida, os dados foram inseridos no 
programa SPSS versão 16.0, gerando estatísticas descritivas. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Protocolo nº 115/11) com Certificado de 
Apresentação para Apreciação Ética (no 0139.0.051.000-111) e teve financiamento 
do Edital Universal MCT/CNPq 14/2010. Os resultados revelaram que a maioria dos 
pacientes era do sexo masculino (52,2%), casada (62,9%) e residente na região 
metropolitana de Natal (54,5%). A média da idade foi 46,6 anos, e a dos anos de 
estudos, de 8,5 anos. Em relação aos diagnósticos de enfermagem obteve-se uma 
média de 6,6, com destaque para: Risco de Infecção (100%); Volume de líquidos 
excessivo (99,4%) e Hipotermia (61,8%). Por outro lado, a média dos problemas 
adaptativos foi de 6,4, sendo os mais frequentes: Retenção de líquido intracelular 
(99,4%); Hipercalemia (64,6%); Hipotermia (61,8%) e Edema (53,9%). Foram 
estabelecidas 20 relações de semelhança entre os diagnósticos da NANDA 
Internacional e os problemas adaptativos de Roy: risco de quedas/risco de lesão e 
potencial para lesão; mobilidade física prejudicada e mobilidade andar e/ou 
coordenação restritos; déficit no autocuidado para vestir-se e perda de habilidade ao 
autocuidado; hipotermia e hipotermia; integridade da pele prejudicada e integridade 
da pele prejudicada; volume de líquidos excessivo e retenção de líquido 
intracelular/hipercalemia/hipocalcemia/edema; nutrição desequilibrada: menos do 
que as necessidades corporais e nutrição menor que as necessidades do 
organismo; constipação e constipação; dor aguda e dor aguda; dor crônica e dor 
crônica; percepção sensorial perturbada: visual, auditiva e tátil e deficiência de um 
sentido primário: visão, audição e tátil; insônia e privação do sono; fadiga e 
intolerância à atividade; autocontrole ineficaz da saúde e falha no papel; disfunção 
sexual e disfunção sexual; baixa autoestima situacional e baixa autoestima; e 
diarreia e diarreia. Conclui-se que há semelhança entre as tipologias e que foi 
necessária uma análise do modelo, já que apresentam formas diferentes de 
estabelecer os diagnósticos. Outrossim, o uso do processo de enfermagem, sob o 
contexto de uma teoria e de um sistema de classificação, subsidia a assistência e 
contribui para o fortalecimento científico da área. 
 
Palavras-Chave: Enfermagem. Diagnóstico de Enfermagem. Teoria de Enfermagem. 
Diálise Renal.  
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ABSTRACT 

The nurses in the hemodialysis has an important role in the  nursing process 
implementation, in the context of a theoretical referential. Among the nursing 
theories, highlights the Roy´s adaptations model, who considers a person  as an 
holistic adaptive system that aims to adapt  customers to different living conditions. 
Thus, it is believed that the Roy´s nursing process will guide nursing care to patients 
on dialysis. Therefore, the study aimed to analyze the nursing diagnosis present in 
patients with chronic kidney disease on hemodialysis based on the theoretical model 
of Roy and NANDA-International. Descriptive and cros-sectional study, performed at 
a dialysis center in a city in northeastern Brazil. Sample of 178 patients and 
consecutive sampling by convenience. Data collection ocurred from October/2011 
until February/2012, through interview and physical examination forms. Data analysis 
was initiated by clinical reasoning, diagnosis judgment and similarity relation. Then, 
the data were entered into SPSS program, 16.0 version, generating descriptive 
statistics. The project was approved by the Ethics Research Committee (protocol nº 
115/11) with a Presentation Certificate for Ethics Appreciation (in 0139.0.051.000-
111) and was funded by the Universal edict MCT / CNPq 14/2010. The results 
revealed that most patients were male (52.2%), married (62.9%) and residents in the 
Natal´s metropolitan region (54.5%). The mean age was 46.6 years and the years of 
study, 8,5. Regarding nursing diagnosis obtained an average of 6.6, especially: Risk 
of Infection (100%), excessive fluid volume (99.4%) and hypothermia (61.8%). On 
the other hand the adaptive problems average was 6.4, and the most common: 
intracellular fluid retention (99.4%); Hyperkalemia (64.6%); Hypothermia (61.8%) and 
edema (53.9%). Were established 20  similarity relations between the NANDA-
International nursing diagnosis and adaptive problems of  Roy, namely: risk of falls / 
injury risk and potential for injury, impaired physical mobility and walking mobility and 
/ or restricted coordination, dressing self-care deficit and loss of self-care ability; 
hypothermia and hypothermia; impaired skin integrity and impaired skin integrity; 
excessive fluid volume and intracellular fluid retention / Hyperkalemia / Hypocalcemia 
/ edema; imbalanced nutrition: less than body requirements and Nutrition less than 
the body's needs; constipation and constipation, acute pain and acute pain, chronic 
pain and chronic pain,  sensorial perception disturbed: visual, tactile and auditory 
disabilities and a primary sense: sight, hearing and tactile; sleep deprivation and 
insomnia, fatigue and  intolerance to activities; ineffective self health and fails in the 
role; sexual dysfunction and sexual dysfunction; situational low self-esteem and low 
self-esteem, and diarrhea and diarrhea. We conclude that there is similarity between 
the typologies and was required a model´s analysis, because they present different 
ways to establish the nursing diagnosis. Moreover, the nursing process use, under 
the context of a theory and a classification system, subsidizes the care and 
contributes to the strengthening of nursing science. 
 

 

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

No Brasil e em todo o mundo, a Doença Renal Crônica (DRC) tem aumentado 

progressivamente a cada ano em proporções epidêmicas, constituindo um problema 

de saúde pública. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o número 

estimado de pacientes com DRC em tratamento dialítico, no ano de 2010, foi de 

92.091, com taxa de prevalência de 483 por milhão da população (pmp). Destes, 

370 estão concentrados na Região Nordeste do país (SESSO et al., 2011). No 

Estado do Rio Grande do Norte, no ano de 2007, existiam 1.471 pacientes em 

diálise, sendo 546 concentrados na capital do estado, Natal (BRASIL, 2012).  

A DRC é caracterizada por danos renais (anormalidades estruturais ou funcionais 

do rim) ou Taxa de Filtração Glomerular (TFG) < 60ml/min/1,73m2 por três meses ou 

mais, independentemente da causa (NATIONAL KIDNEY FOUNDATION, 2002). É 

categorizada em estágios com base no nível da função renal para facilitar a 

aplicação de diretrizes na prática clínica, nos dados epidemiológicos, didáticos e 

conceituais (ROMÃO JÚNIOR, 2004).  

A categoria mais avançada da DRC é denominada estágio terminal de 

insuficiência renal crônica. Nessa fase, os rins perdem o controle da homeostasia, a 

TFG está abaixo de 15 ml/min/1,73m2 e o paciente apresenta intensamente 

sintomas urêmicos, tais como anemia, hipertensão arterial, edema, fraqueza, mal-

estar e sintomas digestivos. Logo, para manutenção da vida destes pacientes faz-se 

necessária a realização de uma modalidade da terapia renal substitutiva como a 

diálise peritoneal, a hemodiálise (HD) ou o transplante renal (ROMÃO JÚNIOR, 

2004). 

Dentre as modalidades de tratamento, a HD se destaca em termos quantitativos 

no Brasil, já que cerca de 90% dos pacientes em terapia substitutiva da função renal 

realizam essa opção (SESSO et al., 2011). A HD consiste na extração das 

substâncias nitrogenadas tóxicas do sangue e na remoção do excesso de líquido 

acumulado nos tecidos do corpo. O sangue, contemplado de toxinas e resíduos 

nitrogenados, é passado do paciente para um dialisador, no qual é filtrado, tornando-

se limpo para em seguida ser devolvido ao paciente (SMELTZER; BARE, 2008). A 

HD para um paciente crônico, geralmente, é realizada três vezes por semana, em 

sessões com duração média de 4 horas.  
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Durante a sessão de hemodiálise, complicações são comuns, sendo algumas 

extremamente graves e fatais. As principais complicações que ocorrem durante a 

HD envolvem as alterações hemodinâmicas decorrentes do processo de circulação 

extracorpórea e a remoção de um grande volume de líquidos em um espaço de 

tempo muito curto. As mais comuns são hipotensão, cãibras, náuseas e vômitos, 

cefaleia, dor torácica e lombar, prurido, febre e calafrios. As menos comuns, porém, 

que podem levar à morte, incluem: a síndrome do desequilíbrio, reações de 

hipersensibilidade, arritmia, hemorragia intracraniana, convulsões, hemólise e 

embolia gasosa (DAUGIRDAS, 2003).  

Nesse aspecto, para grande parte dos pacientes submetidos à HD, o tratamento 

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

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

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

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

MARTINO; LOPES, 2007).  

Segundo Queiroz et al. (2008), o paciente renal crônico defronta com várias 

alterações no seu cotidiano, ocasionadas pela restrição hídrica e alimentar, pelo 

esquema medicamentoso contínuo e pela dependência da hemodiálise para a 

manutenção de sua vida. Castro et al. (2003) observaram que os pacientes renais 

crônicos exibem um estado de alerta e tensão, levando a reações de ansiedade, 

devido à convivência constantemente com a negação da cura de sua doença, com 

um tipo de tratamento doloroso e com as limitações e alterações que repercutem na 

sua própria qualidade de vida.  

Desta maneira, no setor de hemodiálise, o enfermeiro atua como coordenador da 

equipe, identificando as necessidades individuais de cada cliente, proporcionando 

meios de prestação de serviço que visem melhor adequação ao tratamento, tendo 

um importante papel na monitoração, apoio, avaliação e educação dessa clientela. 

Assim, torna-se fundamental nesse setor a implantação do Processo de 

Enfermagem (PE), o qual possibilita um cuidado integral, humanizado e voltado para 

as reais necessidades de cada paciente.  

O PE, segundo a teorista Wanda Horta (1979), caracteriza-se pelo dinamismo 

das ações sistematizadas na assistência da pessoa e/ou comunidade pela atividade 

profissional.  
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Para Garcia, Nóbrega e Carvalho (2004), o PE é uma metodologia sistemática 

que permite ao enfermeiro identificar, compreender, descrever e explicar os 

problemas de saúde do paciente, como também determinar quais aspectos dessas 

respostas exigem intervenção profissional, para alcançar resultados esperados.  

Gordon (1994) enfatiza que, para implementação do PE, o enfermeiro necessita 

de três áreas inter-relacionadas de cognição: o raciocínio e julgamento diagnóstico; 

o raciocínio e julgamento terapêutico; e o raciocínio e julgamento ético. 

Dessa maneira, a implementação do PE no setor hemodialítico possibilita que o 

enfermeiro registre os dados, elabore juntamente com paciente um plano 

assistencial específico com os cuidados desde a identificação e monitoração dos 

efeitos adversos do tratamento, como as complicações decorrentes da própria 

doença, além da possibilidade do desenvolvimento de ações educativas de 

promoção e prevenção (OLIVEIRA et al., 2008). Oferece ainda aos enfermeiros 

subsídios para o planejamento, coordenação e avaliação das suas ações, 

priorizando o atendimento ao cliente. Logo, o enfermeiro necessita conhecer as 

fases do processo de enfermagem, sob o contexto de um referencial teórico, e, 

assim, promover o cuidado e o restabelecimento do paciente (SPERANDIO; 

EVORA, 2005). 

Para estabelecer um referencial teórico, torna-se fundamental um conhecimento 

amplo das teorias de enfermagem, exigindo a realização de uma análise crítica dos 

conceitos, pressupostos e proposições, além da viabilidade do modelo teórico ao 

contexto de aplicação, considerando as necessidades específicas dos pacientes a 

quem será dirigido (HERMIDA; ARAUJO, 2006).  

Dentre as teorias de enfermagem, destaca-se o modelo de adaptação de Sister 

Callista Roy, a qual aborda o cuidado de enfermagem como sendo um suporte 

profissional pelos enfermeiros aos seus pacientes com vistas à sua adaptação às 

diversas condições de vida (ROY; ANDREWS, 1999).  

Assim, diante da necessidade de adaptação inerente à condição de doente renal 

crônico e ao contexto do tratamento dialítico, o modelo teórico de Roy se mostra 

adequado na promoção do bem-estar dessa clientela. 

Logo, acredita-se que o modelo teórico de Adaptação de Roy guiará os cuidados 

de enfermagem aos pacientes em hemodiálise, na tentativa de descobrir meios de 

cuidar dessas pessoas, ajudando-as a se manterem adaptadas e integradas e 

considerando-as como seres humanos no seu modo biopsicossocial.  
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Assim, a utilização de teorias de enfermagem, como a escolhida para o estudo, 

significa um esforço de validação de teorias de enfermagem, de organização do 

trabalho do enfermeiro, de produção de conhecimento e de uso de uma linguagem 

própria da profissão.  

Destaca-se também que as teorias visam definir a enfermagem como ciência, 

sendo necessárias para compreensão de questões inerentes ao cliente, ao 

ambiente, e à meta da enfermagem. Questões estas que são fundamentais para o 

desenvolvimento de um cuidado qualificado.  

Perante o exposto e o interesse pela temática, surgiu a necessidade de buscar 

um conhecimento científico na sistematização da assistência através do PE, com o 

apoio das teorias de enfermagem aplicada a pacientes renais crônicos submetidos à 

hemodiálise.  

O interesse em estudar os pacientes renais crônicos em hemodiálise surgiu a 

partir da minha atuação como residente de enfermagem em nefrologia em um 

hospital de grande porte em Recife. Nessa instituição, durante a realização da 

assistência direta a esta clientela, fui percebendo e sendo sensibilizada por seus 

problemas e necessidades. Logo, comecei a realização de trabalhos nesta temática, 

como trabalho de conclusão da especialização, artigo em periódico, bem como 

apresentações de resumos nos congressos brasileiros de nefrologia no âmbito da 

qualidade de vida destes pacientes (FRAZÃO; RAMOS; LIRA, 2011).  

Sabe-se que, quando se utiliza o PE na assistência, vários benefícios são 

proporcionados ao cliente, enfermeiro e instituição, já que direciona uma assistência 

voltada para as reais necessidades de cada cliente, fornecendo meios para propor 

intervenções. Além de proporcionar o uso de uma linguagem própria da 

enfermagem, facilitando a comunicação com os pacientes e permitindo várias 

avaliações dos cuidados (LIRA; LOPES, 2010). 

Para o desenvolvimento do PE é necessário que o enfermeiro, em sua primeira 

fase, realize uma investigação, a qual compreende um levantamento de informações 

utilizando como apoio a entrevista e o exame físico. Neste singular momento, o 

enfermeiro estará utilizando a abordagem da tecnologia em saúde de Merhy (2002), 

com destaque nas tecnologias leves.  

As tecnologias leves são as que produzem, entre outras ações, o acolhimento, 

este que é o tratamento com afeto oferecido ao indivíduo que procura atendimento 

em saúde. Assim, ao realizar a investigação no PE, o enfermeiro, através do 
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acolhimento, estará atento aos riscos, às urgências e emergências, além de 

proporcionar o incentivo ao autocuidado, assim como oferecendo informações sobre 

os processos de saúde (MERHY, 2002).  

Mediante as repostas emitidas pelo paciente nesta primeira fase do processo, 

realiza-se o raciocínio clínico, traçam-se os diagnósticos de enfermagem (DE), 

planejam-se as intervenções a serem implementadas pela equipe de enfermagem e 

analisam-se os resultados obtidos com as ações empreendidas, retroalimentando o 

processo científico do cuidar (ROCHA, 2008). 

Vislumbrando esse contexto, é perceptível a importância da utilização de 

sistemas padronizados de linguagem, tanto para diagnósticos, como para as 

intervenções e os resultados. Logo, com o advento dos modelos para o processo, 

surgiram os sistemas de classificação, como o Sistema de Classificação de 

Diagnósticos de Enfermagem da NANDA Internacional, que, segundo Garcia e 

Nóbrega (2004), é um dos mais divulgados e aplicados em âmbito mundial.  

Segundo a NANDA Internacional (2010), o diagnóstico de enfermagem é um 

julgamento clínico das respostas do indivíduo, da família ou comunidade a 

problemas de saúde/processos vitais reais ou potenciais.  

Para Gordon (1994), a credibilidade sobre a prática de enfermagem está 

intrinsecamente relacionada às atividades resultantes dos diagnósticos. Assim, a 

partir da escolha de um diagnóstico, o enfermeiro tem a obrigação ética e legal de 

fazer a prescrição e de implementar os cuidados de enfermagem correspondentes. 

Na realidade brasileira, existem alguns estudos sobre diagnósticos de 

enfermagem no setor hemodialítico. Alguns autores (LATA et al, 2008; SOUZA; 

MARTINO; LOPES,  2007; HOLANDA; SILVA, 2009) identificaram os DEs segundo 

a classificação da NANDA Internacional relacionados a esses pacientes, 

destacando-os: Risco de infecção; Perfusão tissular ineficaz: Renal; Intolerância à 

atividade, Padrão de sono perturbado; Volume de líquidos excessivo; Baixa 

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

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

Mobilidade física prejudicada; Risco de sentimento de impotência;  Manutenção 

ineficaz da saúde. Vale ressaltar que, dentre esses estudos, poucos utilizaram a 

aplicação de uma teoria de enfermagem como subsídio, e não sendo encontrado 

nenhum com a utilização do modelo de Adaptação de Roy. 
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Segundo Lopes (2000), o uso dos DEs possibilita uma assistência que atenda às 

reais necessidades do paciente e uma prestação de serviço efetiva e eficiente. 

Dessa forma, o uso dos diagnósticos de enfermagem beneficia tanto o paciente 

quanto a instituição, pois direciona a assistência de enfermagem, facilitando a 

escolha de intervenções mais adequadas. 

Partindo do pressuposto de que a implementação do PE no setor da hemodiálise, 

com base numa teoria de enfermagem, ajudará na tomada de decisão do enfermeiro 

para melhoria nas atividades desenvolvidas para essa clientela, surge a 

preocupação em estudar esta temática. Dessa escolha, elaborou-se a seguinte 

questão norteadora: Existe semelhança entre os diagnósticos de enfermagem da 

NANDA Internacional e os problemas adaptativos do modelo teórico de Roy com 

relação aos pacientes com doença renal crônica em tratamento hemodialítico?  

Nesse sentido, espera-se que o uso das etapas do PE fundamentado no modelo 

teórico de Roy e na NANDA Internacional proporcione novos modos de cuidar, 

oferecendo ao enfermeiro subsídios para o cuidado de enfermagem a partir do 

conceito de adaptação, pressupondo o fortalecimento do agir profissional, 

demonstrando a verdadeira dimensão da prática de cuidar desta clientela. 

Nesse aspecto, sabendo que a equipe de enfermagem é peça fundamental para 

ajudar o paciente renal nas inúmeras alterações que são impostas após o 

diagnóstico de sua enfermidade, faz necessário que o paciente tenha confiança 

nessa equipe e, para isso, é preciso que suas necessidades básicas sejam 

atendidas. Logo, a busca em novos modos de cuidar deve ser constante para 

fortalecer o agir do profissional enfermeiro. 

Embora exista atualmente uma preocupação constante por todos os profissionais 

da área de Nefrologia no sentido de dirigir esforços em pesquisas para a melhoria na 

prestação de serviço aos pacientes renais crônicos, os estudos ainda são poucos, 

principalmente envolvendo teorias de enfermagem no setor de hemodiálise. Assim, 

remete-se à importância e à necessidade da implantação do PE baseado nas teorias 

de enfermagem voltada para o paciente submetido à hemodiálise. 

Dessa forma, o presente estudo é relevante para assistência ao paciente renal, 

uma vez que buscará compreender as diferentes formas de assisti-lo, levando em 

consideração sua adaptação ao novo estilo de vida, contribuindo para o 

planejamento de uma assistência mais organizada. O estudo se justifica ainda pela 

possibilidade de relacionar os modos adaptativos de Roy e a NANDA Internacional, 
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oferecendo ao enfermeiro subsídios para o cuidado de enfermagem a partir do 

conceito de adaptação e da análise do comportamento do paciente renal crônico 

submetido à hemodiálise em relação aos modos adaptativos. Além disso, a 

utilização do modelo teórico de enfermagem de Callista Roy contribui para a 

construção do conhecimento e engrandecimento da profissão como ciência, pois a 

utilização de teorias propicia embasamento científico para o desempenho do 

cuidado clínico de enfermagem. 

Outrossim, acredita-se que a implantação do PE, através do modelo teórico de 

Roy, voltada para os pacientes em tratamento hemodialítico é necessária para 

subsidiar o direcionamento do planejamento da assistência de enfermagem, 

contribuindo para melhor adaptação do paciente ao novo estilo de vida, além de 

proporcionar o fortalecimento científico da enfermagem. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

 Analisar os diagnósticos de enfermagem presentes em pacientes com doença 

renal crônica em tratamento hemodialítico, tendo como base o modelo teórico 

de Roy e a NANDA Internacional. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Determinar os comportamentos, estímulos e problemas de adaptação 

manifestados pelos pacientes do estudo, segundo o modelo teórico de Roy. 

 Identificar as características definidoras, os fatores relacionados/riscos e os 

diagnósticos de enfermagem, segundo a NANDA Internacional. 

 Verificar as semelhanças dos problemas de adaptação dos quatro modos 

adaptativos  de Roy com os diagnósticos de enfermagem da NANDA 

Internacional. 
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3 REFERENCIAL TÉORICO  

 

Para o embasamento teórico deste estudo foi necessário o desenvolvimento de 

componentes do conhecimento vistos como capazes de propiciar reflexões e 

compreensão. Sendo assim, buscaram-se informações sobre o modelo de 

adaptação de Sister Callista Roy. 

 

3.1 MODELO DE ADAPTAÇÃO DE SISTER CALLISTA ROY 

 

O desenvolvimento do conhecimento de enfermagem vem se consolidando com 

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

não. Sabe-se que a utilização de referenciais teóricos advindos das teorias de 

enfermagem auxilia no fortalecimento da prática através da interpretação de 

conceitos, da construção do processo de trabalho do enfermeiro, além da 

possibilidade da reflexão, gerando um círculo entre a teoria e a prática (MASS; 

ZAGONEL, 2005). 

O cuidado ao ser humano é vivenciado por teóricos de enfermagem de várias 

linhas de pesquisa e estes são dotados de ideias da escola a que estão vinculados 

ou a que deram origem, assim como pelas concepções teórico-filosóficas e questões 

paradigmáticas de cada teórico. Assim, ao construir uma teoria as enfermeiras levam 

em conta o momento histórico vivido, as condições de evolução da enfermagem e as 

limitações metodológicas à época, para propor e implantar modelos de cuidado 

(MASS; ZAGONEL, 2005). 

De forma geral, as teorias de enfermagem incluem quatro elementos 

estruturantes, a saber: pessoa, ambiente, saúde e metas da enfermagem. A teórica 

da enfermagem Sister Callista Roy apresenta um modelo de adaptação ao cliente, 

sendo a pessoa considerada um sistema holístico adaptativo, que emite respostas 

adaptativas ou ineficientes. O ambiente é entendido como todas as condições, 

circunstâncias e influências que circundam e afetam o desenvolvimento e 

comportamento das pessoas. A saúde é revelada como um estado e um processo 

de ser. Por último, as metas de enfermagem são vistas como a promoção de 

respostas adaptativas das pessoas no universo dos modos adaptativos (ROY; 

ANDREWS, 1999). 
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Os modos adaptativos são estruturados em fisiológico, autoconceito, 

desempenho de papéis e interdependência. O fisiológico responde aos incentivos 

ambientais a um corpo humano, envolvendo assim cinco necessidades básicas de 

integridade fisiológica (oxigenação, nutrição, eliminação, atividade e repouso, e 

proteção) e quatro processos complexos (sensitivo, líquidos-eletrólitos, função 

neurológica e função endócrina) (ROY; ANDREWS, 1999). 

O modo do autoconceito engloba aspectos psicológicos e espirituais que a 

pessoa mantém sobre ela mesma. Possui dois componentes: eu físico, que inclui a 

sensação e a autoimagem corporal; e eu pessoal, compreendido do eu consistência, 

eu ideal e eu ético-moral-espiritual. O modo de desempenho de papéis identifica os 

padrões de interação social da pessoa, em relação aos outros. E o modo de 

interdependência enfoca interações relacionadas a dar e receber afeto, respeito e 

valor (ROY; ANDREWS, 1999). 

Nesse contexto, o PE descrito no modelo teórico de Roy está diretamente 

relacionado com a visão do homem em um sistema adaptativo, sendo contemplado 

em seis fases: avaliação de comportamento, avaliação de estímulos, diagnóstico de 

enfermagem, estabelecimento de metas, intervenção e avaliação (ROY; ANDREWS, 

1999). 

A primeira etapa do processo envolve a avaliação do comportamento, que são 

respostas adaptativas ou ineficientes. As respostas adaptativas são as que 

promovem a integridade da pessoa, fazem com que ela alcance suas metas, em 

termos de sobrevivência, crescimento, reprodução e controle. As ineficientes não 

dão apoio a essas metas (ROY; ANDREWS, 1999).   

O segundo passo envolve a identificação de estímulos internos e externos que 

estão influenciando os comportamentos. Nessa etapa, o enfermeiro coleta dados 

sobre os estímulos focais, contextuais e residuais que o cliente enfrenta (ROY; 

ANDREWS, 1999).  

Os estímulos focais são os que confrontam imediatamente a pessoa, 

constituindo o mais alto grau de mudança que causa impacto sobre a pessoa. Os 

contextuais são todos os outros estímulos presentes na situação e que contribuem 

para o efeito do estímulo focal. Os residuais são características constituintes da 

pessoa, que interferem na situação, porém mostram-se de maneira obscura e difícil 

de ser mensurada (ROY; ANDREWS, 1999). 
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A terceira etapa do processo é a identificação do diagnóstico de enfermagem, 

que reflete o julgamento do enfermeiro sobre o nível de adaptação da pessoa, 

podendo ser um problema adaptativo ou adaptação positiva de indicadores (ROY; 

ANDREWS, 1999). Esta etapa se reveste de uma singular importância, haja vista 

que o diagnóstico de enfermagem foi criado com o intuito de padronizar uma 

linguagem para a profissão, delimitar o campo de atuação do enfermeiro e refletir a 

variedade, a complexidade e a cientificidade do cuidar. 

Comparando a tipologia dos DEs apresentada por Roy com a taxonomia da 

NANDA Internacional, percebem-se divergências no caráter numérico, já que a 

tipologia apresentada por Roy relaciona uma quantidade menor de situações, e na 

forma de elucidar os diagnósticos, uma vez que existem diferentes modos de 

realizar: utilizando a referida tipologia diagnóstica; enunciando o comportamento 

observado acrescido dos estímulos mais influenciadores; e elucidando vários 

comportamentos associados com os mesmos estímulos. Assim, percebe-se que 

obstáculos se fazem presentes na implantação deste processo diagnóstico, uma vez 

que incluem: pouca familiaridade com a tipologia proposta, número reduzido de 

diagnósticos; e diferentes formas de elucidar o diagnóstico, os quais não seguem o 

padrão proposto pela NANDA Internacional (LOPES; ARAÚJO; RODRIGUES, 1999). 

A quarta etapa do PE proposto por Roy envolve o estabelecimento de metas, 

que constituem o comportamento final que a pessoa deve alcançar. As metas, 

sempre que possível, são estabelecidas juntamente com a pessoa (ROY; 

ANDREWS, 1999). 

Após o estabelecimento da meta para promover a adaptação, o enfermeiro deve 

determinar a melhor assistência para atingir essa meta. Esta é a quinta etapa 

descrita por Roy, a intervenção. Intervenção é descrita como a seleção dos cuidados 

de enfermagem para promover a adaptação pela mudança do estímulo ou eficácia 

do processo adaptativo (ROY; ANDREWS, 1999). 

Por último, o PE proposto por Roy é completado pela evolução. Os 

comportamentos que são metas comparam-se aos comportamentos de saída da 

pessoa, e é determinado um movimento na direção do alcance das metas ou de 

afastamento. Logo, são feitos os reajustamentos às metas e às intervenções com 

base nos dados da evolução, esta que envolve o julgamento da eficácia da 

intervenção de enfermagem em relação ao comportamento do sistema humano 

(ROY; ANDREWS, 1999). 
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Nesse aspecto, percebe-se como vantagem, no modelo de adaptação, a 

consideração do ser que recebe o cuidado de enfermagem como uma pessoa em 

constante interação com seu meio, enfocando a necessidade de ajuste a tais 

mudanças. Este dinamismo na forma de perceber a enfermagem como uma 

profissão interativa, e em constante mutação, possibilita uma análise aprofundada 

do trabalho desenvolvido, análise esta que não se esgota no cliente, ao contrário, 

estende-se ao âmbito das relações e atitudes profissionais (LOPES; ARAÚJO, 

1998). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DO ESTUDO 

 

Tratou-se de um estudo descritivo e transversal. Segundo Gil (2008), estudos 

descritivos permitem ao pesquisador conhecer e descrever as características de um 

grupo, levantar convicções ou propósitos de uma população, apontar fatos ou 

fenômenos específicos que ocultam uma realidade, pretendendo abordá-la 

detalhadamente. Para Polit, Beck e Hungler (2004), a pesquisa descritiva tem grande 

valor para a enfermagem. O estudo transversal é aquele em que as variáveis são 

identificadas em único momento de tempo e as relações entre as mesmas são 

determinadas (SOUZA; DRIESSNACK; MENDES, 2007). 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada em um centro clínico de referência em diálise localizado 

no Município de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte (RN), onde são atendidos 

cerca de 330 pacientes/ano.  

A referida clínica representa uma entidade particular que é conveniada ao 

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

pacientes com DRC. 

 

4.3 POPULAÇÃO, AMOSTRA E AMOSTRAGEM DO ESTUDO 

 

A população foi composta pelos pacientes submetidos à hemodiálise na referida 

clínica, cujos dados populacionais foram extraídos do sistema de cadastramento. Ao 

todo, existem 330 pessoas cadastradas e regularmente acompanhadas, 

representando, portanto, a população deste estudo.  

A amostra foi determinada a partir da aplicação de uma fórmula desenvolvida 

para estudos com populações finitas e que leva em consideração o coeficiente de 

confiança, o erro amostral e o tamanho da população (REA; PARKER, 2002). 
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n= 

A fórmula utilizada foi a seguinte:  

 

Z2
∞ * P * Q * N 

e2 (N-1)+ Z2
∞ * P * Q 

Onde: 

n = tamanho da amostra; 

Z∞ = nível de confiança do estudo;  

e = erro amostral absoluto;   

N = tamanho da população; 

Q = complementar da prevalência (100-P); 

P = prevalência. 

 

Foram considerados como parâmetros: o nível de confiança do estudo de 

95% (Z∞=1,96), o erro amostral de 5%, a população de 330 pacientes e a 

prevalência em termos dos problemas de adaptação da Roy. Por não se ter 

encontrado um estudo que estimasse a prevalência de problemas de adaptação da 

Roy de pessoas com DRC, considerou-se um valor conservador de 50% para a 

prevalência. A partir da aplicação da fórmula, encontrou-se um total de 178 

indivíduos. 

A composição da amostra foi obtida através da amostragem por conveniência 

do tipo consecutiva. Segundo Gil (2008), este é um tipo de amostragem não 

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

admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o universo. 

 

4.3.1 Critérios de inclusão: 

 

 Apresentar diagnóstico médico de doença renal crônica. 

 Estar cadastrado e submetido à hemodiálise na referida clínica. 

 Idade entre 20 e 65 anos. 

 Estar em condições físicas e mentais adequadas para participar da 

pesquisa no momento da coleta de dados. 
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4.3.2 Critérios de exclusão: 

 

 Pacientes renais crônicos com outras doenças não relacionadas ao 

quadro renal que pudessem alterar o perfil das respostas humanas desses 

pacientes. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

O procedimento de coleta dos dados constou das etapas descritas a seguir.  

Inicialmente foi enviado um ofício à Diretora Geral da Clínica de Hemodiálise 

(ANEXOS A e B), informando-lhe sobre o estudo e solicitando sua autorização para 

a realização da pesquisa. Após a autorização, o projeto foi encaminhado ao Comitê 

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

Após a aprovação do referido Comitê de Ética (ANEXO C), o instrumento foi 

submetido a um pré-teste com 10% da população a ser estudada, com a finalidade 

de avaliar sua aplicabilidade e necessidade de alterações. Não houve necessidade 

de alteração do instrumento. Dessa forma, os participantes do pré-teste foram 

incluídos na amostra deste estudo. 

Os instrumentos de coleta dos dados foram: um formulário de entrevista e um de 

exame físico (APÊNDICES A e B), os quais foram aplicados no dia da sessão de 

hemodiálise do paciente.  

O formulário de entrevista apresentou perguntas abertas e fechadas, 

subdivididas nos 12 domínios (Promoção da saúde, Nutrição, Eliminação e Troca, 

Atividade/Repouso, Percepção/Cognição, Autopercepção, Papéis e 

Relacionamentos, Sexualidade, Enfrentamento/Tolerância ao estresse, Princípios de 

vida, Segurança/Proteção e Conforto) presentes na taxonomia II da NANDA 

Internacional. O mesmo foi construído com base no instrumento de Lira (2005) e 

Rocha (2008). O formulário do exame físico foi construído baseado no instrumento 

de coleta de dados elaborado pelo Grupo de Estudos sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem do Hospital São Paulo (UNIFESP/EPM), citado por 

Barros (2002).  

Os formulários de entrevista e exame físico foram aplicados no momento da 

sessão de hemodiálise pelas autoras, juntamente com discentes de iniciação 

científica do curso de enfermagem vinculadas ao Grupo de Pesquisa Práticas 

javascript:abreDetalheGrupo('0337404OHLQU71')


23 

 

 

Assistenciais e Epidemiológicas em Saúde e Enfermagem do Departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, as quais foram 

devidamente treinadas pelas pesquisadoras. Os dados foram coletados nos meses 

de outubro de 2011 a fevereiro de 2012. 

 

4.5 VARIÁVEIS 

 

Para Marconi e Lakatos (2008), variável é uma classificação ou medida; uma 

quantidade que pode ser alterada; um conceito operacional, que contém ou 

apresenta valores, aspecto, propriedade ou fator, discernível em um objeto de 

estudo e passível de mensuração. 

As variáveis do estudo foram: dados socioeconômicos, dados da hemodiálise, 

dados antropométricos, sinais vitais, diagnósticos de enfermagem, fatores 

relacionados/risco, características definidoras, estímulos, comportamentos e 

problemas adaptativos, conforme observado nos quadros a seguir.  

 

Quadro 01- Variáveis de caracterização socioeconômicas. Natal/RN, 2012 

Variáveis Valores/Códigos Tipo 

Idade Em anos Quantitativa 
Sexo 1- Feminino  2-Masculino Nominal 
Estado Civil 1- Com companheiro  2-Sem companheiro Nominal 

Raça 
1-Branca  2-Parda  3-Negra   
4-Amarela  5-Outros 

Nominal 

Escolaridade Em anos Quantitativa 
Filhos Em números Quantitativa 
Procedência 1-Capital-RN  2-Interior-RN  3-Outras cidades Nominal 
Religião 1- Praticante  2- Não praticante Nominal 
Ocupação 1- Desempregado  2- Aposentado  3-Profissão Nominal 
Renda 
familiar 

Em salário mínimo Quantitativa 

 

Quadro 02- Variáveis de caracterização dos dados de hemodiálise. Natal/RN, 2012 

Variáveis Valores/Códigos Tipo 

Ano de 
diagnóstico da 
doença 

Em anos Quantitativa 

Tempo de 
hemodiálise 

Em meses  Quantitativa 

Sítio da 
hemodiálise 

1-FAV 2-CDL-CTL 3-Permcath 4-Prótese Nominal 

Intercorrências 1-Nenhuma  2-Hipotensão  3-Hipertensão   Nominal 

javascript:abreDetalheGrupo('0337404OHLQU71')
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durante a 
hemodiálise 

4-Cefaleia  5-Náuseas  6-Vômitos  7-Calafrio 
8-Febre  9-Outros 

Intercorrências 
no acesso 

1-Nenhuma 2-Edema 3-Dor 4-Hiperemia   
5-Disfunção 6-Infecção 7-Outros 

Nominal 

Internações 
hospitalares 

Em números Quantitativa 

Medicações 1-Sim  2-Não Nominal 
Presença de 
comorbidades 

1-Sim  2-Não Nominal 

Etilismo 1-Sim  2-Não Nominal 
Tabagismo 1-Sim  2-Não Nominal 

 
Quadro 03- Variáveis de dados antropométricos. Natal/RN, 2012 

Variáveis Valores Tipo 

Peso  Em Kg Quantitativa 
Altura  Em m Quantitativa 
Índice de massa corporal Em Kg/m2 Quantitativa 
Circunferência do braço Em cm Quantitativa 
Circunferência do abdome Em cm Quantitativa 
Circunferência do quadril Em cm Quantitativa 

 
Quadro 04- Variáveis de sinais vitais. Natal/RN, 2012 

Variáveis Valores Tipos 

Pressão arterial sistólica Em mmHg Quantitativa 
Pressão arterial diastólica Em mmHg Quantitativa 
Pulso Em bpm Quantitativa 
Frequência respiratória Em RPM Quantitativa 
Temperatura Em oC Quantitativa 

 
Quadro 05- Variáveis dos diagnósticos de enfermagem, características definidoras e 
fatores relacionados/risco segundo a NANDA Internacional. Natal/RN, 2012 

Variáveis Códigos Tipos 

Diagnósticos de enfermagem 1- Presente  2- Ausente Nominal 
Características definidoras  1- Presente  2- Ausente Nominal 
Fatores relacionados 1- Presente  2- Ausente Nominal 

 
Quadro 06- Variáveis comportamentos, estímulos e problemas adaptativos segundo 
a Roy. Natal/RN, 2012 

Variáveis Códigos Tipos 

Comportamentos 1- Presente  2- Ausente Nominal 
Estímulos 1- Presente  2- Ausente Nominal 
Problemas adaptativos 1- Presente  2- Ausente Nominal 

 

Para determinação dos diagnósticos de enfermagem e dos problemas 

adaptativos, além da entrevista, foi realizado o exame físico, que constou da 
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verificação de uma série de medidas e avaliações físicas para determinação das 

características definidoras e comportamentos (APÊNDICE C). 

 

4.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICO-LEGAIS 

 

Em obediência à Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos. 

(BRASIL, 1996), o projeto de pesquisa foi submetido à análise e aprovado pelo 

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

(Protocolo nº 115/11), com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (nº 

0139.0.051.000-111) (ANEXO C). 

Como parte da documentação prevista nessa resolução, foi utilizado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE D), o qual possui uma linguagem 

clara, informações sobre os objetivos da pesquisa; os procedimentos a que os 

pacientes seriam submetidos, os riscos, desconfortos e benefícios, bem como a 

declaração da garantia do anonimato e o respeito ao desejo ou não de participar.  

Esse documento foi entregue, em duas vias, a cada participante anteriormente ao 

início da pesquisa. E todos os participantes, após a leitura, que concordaram em fazer 

parte do estudo assinaram o termo, ficando com uma via. Para os que não sabiam ler 

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

digital.  

 

4.6.1 Riscos e benefícios 

 

 A pesquisa constituiu-se de risco mínimo, pois não se tratou de uma pesquisa 

experimental, tendo sido assegurados a privacidade e o sigilo de qualquer 

informação, bem como o direito de rejeitar ou retirar-se da pesquisa a qualquer 

momento em que julgasse necessário. Os dados coletados nesta pesquisa 

contribuirão para o direcionamento do planejamento da assistência de enfermagem 

nesta área. 
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4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram organizados em etapas. Inicialmente, deu-se a identificação dos 

problemas adaptativos descritos por Roy (1999), através dos comportamentos e 

estímulos evidenciados, tendo em vista a presença de alterações nos modos 

adaptativos. Em seguida, definiram-se os diagnósticos de enfermagem de acordo 

com a taxonomia II da NANDA Internacional, levando-se em consideração as 

características definidoras, os fatores relacionados ou fator de risco como requisitos 

para a construção. 

Para se identificar aos diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional e 

os problemas adaptativos da Roy, foi realizado o processo diagnóstico proposto por 

Helland (1995), o qual é composto por duas fases: análise (categorização dos dados 

e identificação de lacunas) e síntese (agrupamento, comparação, identificação e 

relação dos fatores etiológicos).  

Assim, a inferência do diagnóstico e dos problemas adaptativos foi composta 

por: categorização dos sinais e sintomas levantados na anamnese e no exame 

físico, identificação de lacunas nos roteiros de entrevista e exame físico, 

agrupamento dos sinais e sintomas identificados em cada paciente, comparação 

desses sinais e sintomas com a literatura, sendo assim possível a identificação dos 

diagnósticos de enfermagem, características definidoras e fatores relacionados/risco 

de acordo com a NANDA Internacional, como também os estímulos, 

comportamentos e problemas adaptativos da Roy. Ressalta-se que essa inferência 

foi realizada primeiramente pela mestranda e em seguida por processo de revisão 

de forma pareada entre os autores, para assegurar um julgamento consensual, 

objetivando, assim, maior acurácia. 

Após a identificação dos diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional 

(2010) e dos problemas comuns de adaptação do modo de Callista Roy (1999), foi 

estabelecida a semelhança dos mesmos. 

Em seguida foi construído o banco de dados no programa Excel, no qual foram 

registrados os dados socioeconômicos, dados da hemodiálise, os diagnósticos de 

enfermagem, os fatores relacionados e as características definidoras identificadas, 

além dos estímulos, comportamentos e os problemas de adaptação.  

Seguiu-se para a análise estatística dos dados utilizando o programa SPSS 

versão 16.0. A partir dessa análise foram gerados valores descritivos com a 
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frequência absoluta, o percentual, as médias, as medianas, o desvio padrão e 

percentis de cada variável. Em seguida, aplicou-se o teste de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov, com intuito de verificar se a distribuição dos dados segue uma 

distribuição normal ou não normal. Por fim, a análise foi baseada na leitura das 

estatísticas descritivas e na identificação das semelhanças entre as tipologias 

adotadas pelo estudo em questão. 

 

4.8 FINANCIAMENTO 

 

Para a execução da pesquisa obteve-se financiamento para a autora sob forma 

de bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e de recursos concebidos pelo Projeto Universal Edital MCT/CNPq 

14/2010, intitulado: Diagnósticos de enfermagem em pacientes portadores de 

insuficiência renal crônica submetidos à hemodiálise, sob coordenação da 

professora Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira (Processo: 483285/2010-2). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta secção será composta da apresentação de três artigos científicos que serão 

submetidos à avaliação de periódicos qualificados e com impacto acadêmico e 

científico. 

O artigo 1, “Diagnósticos de enfermagem da NANDA internacional em pacientes 

renais crônicos em hemodiálise”, com o objetivo de identificar os diagnósticos de 

enfermagem da NANDA Internacional em pacientes renais crônicos em hemodiálise, 

está editado conforme as normas do periódico Acta Paulista de Enfermagem 

(ANEXO D).  

O artigo 2, “Elementos do modelo da adaptação de Roy identificados em 

pacientes submetidos à hemodiálise”, com o objetivo de identificar os problemas de 

adaptação (PA), estímulos e comportamentos do modelo de adaptação de Roy em 

pacientes submetidos à hemodiálise, está editado conforme as normas do periódico 

Revista da Escola de Enfermagem da USP (ANEXO E). 

O artigo 3, “Diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional e problemas 

adaptativos de Roy em pacientes renais crônicos”, com o objetivo de identificar a 

semelhança entre os diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional e os 

problemas de adaptação de Roy em pacientes renais crônicos em hemodiálise, está 

editado conforme as normas do periódico Revista Latino-Americana de Enfermagem 

(ANEXO F). 
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA INTERNACIONAL EM 

PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM HEMODIÁLISE¹ 

Cecília Maria Farias de Queiroz FRAZÃO²  

Ana Luisa Brandão de Carvalho LIRA³ 

RESUMO 

Objetivo: Identificar os diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional em 

pacientes renais crônicos em hemodiálise. Métodos: Estudo transversal e descritivo, 

realizado com 178 pacientes, com amostragem por conveniência do tipo 

consecutiva, em uma clínica de diálise de uma cidade do Nordeste do Brasil. Para a 

coleta foram utilizados formulários de entrevista e exame físico, nos meses de 

outubro/2011 a fevereiro/2012. Resultados: Identificaram-se 24 diagnósticos de 

enfermagem, sendo os mais frequentes: risco de infecção (100%); volume de 

líquidos excessivo (99,4%); e hipotermia (61,8%). Conclusão: Os diagnósticos mais 

frequentes identificados estão inseridos nos domínios segurança/proteção e 

nutrição, remetendo à intervenção específica e fortalecendo a prática da 

enfermagem na hemodiálise. 

Descritores: Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Diálise Renal. 

INTERNATIONAL NANDA´S NURSING´S DIAGNOSIS IN CHRONIC KIDNEY 

DISEASE PATIENTS ON HEMODIALYSIS 

ABSTRACT 

Aim: To identify nursing´s diagnoses from NANDA International in chronic disease 

patients on hemodialysis. Methods: A cross-sectional and descriptive approach, 

conducted with 178 patients, with the consecutive sampling by convenience in a 

dialysis clinic in a city in northeastern Brazil. Interview an physical examination forms 

were used to data collect, from October/2011 until February/2012. Results: Were 

identified 24 nursing diagnoses, the most common: infection risk (100%), excessive 

fluid volume (99.4%) and hypothermia (61.8%). Conclusion: We conclude that the 

most frequently encountered are inserted in the fields safety / protection and 

nutrition, referring to the specific intervention and strengthening nursing practice in 

hemodialysis. 

Descriptors: Nursing, Nursing Diagnosis, Renal Dialysis. 

Estudo financiado pelo Edital Universal MCT/CNPq 14/2010. (Processo 483285/2010-2) 
1
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA DE LA NANDA INTERNACIONAL EN 

PACIENTES EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS 

RESUMEN 

Objetivo: Identificar los diagnósticos de enfermería de la NANDA Internacional en los 

pacientes en hemodiálisis. Métodos: Un estudio transversal y descriptivo, realizado 

con 178 pacientes, com muestreo por conveniência tipo consecutivo en una clínica 

de diálisis en una ciudad en el noreste de Brasil. Se utilizaron los formularios de 

entrevista y examen físico para recopilar datos, entre los meses del Octubre/2011 a 

Febrero/2012. Resultados: Se identificaron 24 diagnósticos de enfermería, los más 

comunes: el riesgo de infección (100%), el volumen de líquido excesivo (99,4%) y la 

hipotermia (61,8%). Conclusión: Los diagnósticos más comunes se incluyen en las 

áreas identificadas de seguridad / protección y nutrición, refiriéndose a las 

intervenciones específicas y el fortalecimiento de la práctica de enfermería en 

hemodiálisis. 

Descriptores: Enfermería, Diagnóstico de Enfermería, Diálisis renal. 

INTRODUÇÃO 

 A doença renal crônica (DRC) é considerada um problema de saúde pública 

em todo o mundo. É diagnosticada através da diminuição da filtração glomerular 

(FG) associada à perda das funções regulatórias, excretórias e endócrinas do rim. E 

quando a FG atinge valores inferiores a 15 mL/min/1,73m2, o paciente necessita de 

uma modalidade de terapia dialítica para a sobrevivência(1). Dentre as modalidades 

de tratamento, destaca-se, em termos quantitativos(2), a hemodiálise, que consiste 

na extração das substâncias nitrogenadas tóxicas do sangue e na remoção do 

excesso de líquidos acumulados nos tecidos do corpo(3).  

 No setor de hemodiálise, torna-se fundamental a implementação do processo 

de enfermagem (PE), uma vez que possibilita ao enfermeiro a elaboração de um 

plano assistencial específico que abrange os cuidados com o paciente, a 

identificação e monitoração dos efeitos adversos do tratamento, como as 

complicações decorrentes da própria doença, além da possibilidade do 

desenvolvimento de ações educativas de promoção, prevenção e tratamento(4). 

 O PE é divido em etapas de acordo com o referencial teórico estabelecido. 

Dentre as etapas do processo, destaca-se o diagnóstico de enfermagem, que é de 

singular importância para um cuidado eficiente, pois pode interferir no sucesso das 

demais etapas do processo de enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem (DE) 



31 

 

 

são julgamentos clínicos das respostas do individuo, da família ou comunidade a 

problemas de saúde/processos vitais reais ou potenciais. São interpretações 

científicas dos dados levantados, usadas para orientar o planejamento de 

enfermagem, a implementação e a avaliação(5).  

 Assim, com o intuito de fortalecer a prática assistencial do enfermeiro no setor 

de hemodiálise e proporcionar meios de prestação de serviço que visem uma melhor 

adequação do paciente renal crônico ao tratamento, esta pesquisa teve como 

objetivo identificar os diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional em 

pacientes renais crônicos em hemodiálise. 

MÉTODOS 

 Tratou-se de uma pesquisa descritiva e transversal com abordagem 

quantitativa, realizada em uma clínica de diálise, localizada em Natal, Rio Grande do 

Norte.  

A população foi composta por 330 pacientes cadastrados, regularmente 

acompanhados e submetidos à hemodiálise na referida clínica. A amostra foi obtida 

a partir da fórmula para populações finitas(7) levando em consideração o nível de 

confiança de 95% (Z∞=1,96), o erro amostral de 5%, tamanho da população e a 

prevalência. Por não se ter encontrado um estudo que estimasse a prevalência de 

diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional em pessoas com DRC, 

considerou-se um valor conservador de 50%. Encontrando um total de 178 

indivíduos. A seleção dos pacientes foi obtida através da amostragem por 

conveniência do tipo consecutiva. Esta que é um tipo de amostragem não 

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

admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o universo (6).  

Os critérios de inclusão foram: apresentar diagnóstico médico de doença 

renal crônica; estar cadastrado e submetido à hemodiálise na referida clínica; idade 

entre 20 a 65 anos; e estar em condições físicas e mentais adequadas para 

participar da pesquisa no momento da coleta de dados. E o de exclusão foi: 

pacientes renais crônicos com outras doenças não relacionadas ao quadro renal que 

pudessem alterar o perfil das respostas humanas desses pacientes.  

 Para a coleta dos dados, utilizou-se um formulário de entrevista e um de 

exame físico, construídos com base na taxonomia II da NANDA Internacional, sendo 

aplicados durante a sessão de hemodiálise, nos meses de outubro de 2011 a 

fevereiro de 2012.  
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 Para a estruturação dos dados, foi realizado um processo individual de 

julgamento clínico dos diagnósticos de enfermagem, realizado em duas fases: a 

análise, que comporta a categorização dos dados e a identificação de lacunas; e a 

síntese, que é formada pelo agrupamento, comparação, identificação e relação dos 

fatores etiológicos(8). Após esta etapa, os resultados obtidos passaram por processo 

de revisão de forma pareada entre os autores, para assegurar um julgamento 

consensual, objetivando, assim, maior acurácia. Em seguida, construiu-se um banco 

de dados no aplicativo Microsoft Excel, no qual foram registrados os diagnósticos. E 

para a análise dos dados foi utilizado o programa SPSS versão 16.0, gerando 

estatísticas descritivas e o valor p do teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov, 

com intuito de verificar se a distribuição dos dados segue uma distribuição normal. 

 Em respeito aos aspectos éticos(9), esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (Protocolo nº 115/11) com Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (no 0139.0.051.000-111). Destaca-se também que o estudo 

recebeu financiamento do edital universal do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Processo 483285/2010-2).  

RESULTADOS  

Os diagnósticos de enfermagem, distribuídos por frequência na Tabela 1, 

tiveram uma média por paciente de 6,6, mediana de 7, desvio padrão de ±2,3, valor 

mínimo de 3 e máximo de 15. E o valor do teste de Kolmogorov-Smirnov igual a 

p<0,001, evidenciando uma distribuição assimétrica (não normal). 

Tabela 1 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem segundo a NANDA 
Internacional por pacientes em hemodiálise. Natal/RN, 2012 

Diagnósticos 
Presente Ausente Total 

n % N % N % 

1. Risco de Infecção 178 100 0 0,0 178 100 

2. Volume de líquidos excessivo 177 99,4 1 0,6 178 100 

3. Hipotermia 110 61,8 68 38,2 178 100 

4. Fadiga 84 47,2 94 52,8 178 100 

5. Autocontrole ineficaz da saúde 76 42,7 102 57,3 178 100 

6. Dentição prejudicada 68 38,2 110 61,8 178 100 

7. Risco de quedas 66 37,1 112 62,9 178 100 

8. Mobilidade física prejudicada 63 35,4 115 64,6 178 100 

9. Disfunção sexual 51 28,7 127 71,3 178 100 

10. Percepção sensorial perturbada: visual 50 28,1 128 71,9 178 100 

11. Insônia 45 25,3 133 74,7 178 100 

12. Conhecimento deficiente 33 18,5 145 81,5 178 100 

13. Dor Crônica 28 15,7 150 84,3 178 100 

14. Percepção sensorial perturbada: auditiva 27 15,2 151 84,8 178 100 
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15. Proteção ineficaz 23 12,9 155 87,1 178 100 

16. Baixa autoestima situacional 22 12,4 156 87,6 178 100 

17. Déficit no autocuidado para vestir-se 20 11,2 158 88,8 178 100 

18. Dor Aguda 20 11,2 158 88,8 178 100 

19. Integridade da pele prejudicada 12 6,7 166 93,3 178 100 

20. Constipação 10 5,6 168 94,4 178 100 

21. Percepção sensorial perturbada: tátil 5 2,8 173 97,2 178 100 

22. Risco de Lesão 5 2,8 173 97,2 178 100 

23. Diarreia  2 1,1 176 98,9 178 100 
24. Nutrição desequilibrada: menos do que as 
necessidades corporais 

2 1,1 176 98,9 178 100 

  

Devido ao quantitativo, a Figura 1 revela todos os fatores relacionados/riscos 

e as características definidoras identificadas para apenas os DEs acima da 

frequência relativa de 50%. 

Figura 1 - Diagnósticos de enfermagem, fatores relacionados/risco e características 
definidoras acima da frequência relativa de 50%, segundo a NANDA Internacional, 
para pacientes em hemodiálise. Natal/RN, 2012 

Diagnósticos Fatores Relacionados/Risco Características definidoras 

Risco de 
Infecção 

Procedimentos invasivos 
Doença crônica   

Volume de 
líquidos 

excessivo 

Mecanismos reguladores 
comprometidos 

Ingesta excessiva de líquidos 

Azotemia; ingestão maior que o 
débito; ganho de peso em curto 
período; hemoglobina diminuída; 

hematócritos diminuídos; 
eletrólitos alterados 

Hipotermia Exposição a ambiente frio 
Temperatura corporal abaixo 

dos parâmetros normais 

 

DISCUSSÃO 

Na realidade brasileira, alguns estudos(10-12) estabeleceram os diagnósticos de 

enfermagem de pacientes no setor hemodialítico, com destaque para: risco de 

infecção; volume de líquidos excessivo; baixa autoestima situacional; proteção 

ineficaz; desobediência; dor aguda; percepção sensorial perturbada; insônia; tristeza 

crônica; conhecimento deficiente; medo; mobilidade física prejudicada; risco de 

sentimento de impotência; perfusão tissular ineficaz: renal; intolerância à atividade, 

padrão de sono perturbado e manutenção ineficaz da saúde. Corroborando os 

dados encontrados no presente estudo. 

O diagnóstico risco de infecção esteve presente em toda a amostra e é 

definido como risco aumentado de ser invadido por organismos patogênicos(5). 
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Para a realização da hemodiálise o paciente necessita da presença de um 

acesso vascular. A fístula arteriovenosa é o principal acesso e para sua manutenção 

são necessários os cuidados tanto da enfermagem como do paciente(11). Assim, 

embora não podendo evitar as múltiplas punções que aumentam o risco de infecção, 

a equipe de enfermagem deverá monitorar a integridade do acesso vascular, ficando 

atenta para possíveis sinais flogísticos que indiquem uma infecção. 

O segundo diagnóstico mais frequente no estudo foi volume de líquido 

excessivo. Esse diagnóstico está presente no domínio dois (nutrição) e na classe 

cinco (hidratação) da NANDA Internacional, e é definido como a retenção 

aumentada de líquidos isotônicos(5).  

Um estudo(12) que estabeleceu os DEs em pacientes hospitalizados 

submetidos à hemodiálise elencou o diagnóstico volume de líquido excessivo 

através dos sinais e sintomas, tais como edema, ganho excessivo de peso no 

período interdialítico, hipertensão, taquipneia, congestão pulmonar, insuficiência 

cardíaca e síndrome urêmica. Dados semelhantes foram encontrados nesta 

pesquisa. 

O excesso de líquido nos pacientes com a doença renal em hemodiálise pode 

acarretar intercorrências, como hipotensão e cãibras devido à retirada do líquido e 

do eletrólito, assim como alterações cardiovasculares que poderão ser severas e 

irreversíveis(13). Logo, a equipe de enfermagem deverá ter um olhar diferenciado 

para o paciente com volume de líquido excessivo.  

O diagnóstico hipotermia, presente no domínio onze (segurança/proteção) e 

na classe seis (termorregulação) da taxonomia II da NANDA Internacional, tem por 

definição a temperatura corporal abaixo dos parâmetros normais(5).  

 A hipotermia se apresenta nos pacientes submetidos à hemodiálise pelo 

resfriamento do sangue através da circulação extracorpórea, pois a linha do sangue 

e/ou solução do dialisato ficam expostos à temperatura ambiente, fato que provoca a 

perda de calor por convexão(14). Ressalta que a temperatura usual da sala de 

hemodiálise da amostra enquadrava em torno de 21 a 23°C. Assim, promover o 

aquecimento em que a temperatura corporal se mantenha em torno de 37°C é um 

manejo útil a que a equipe enfermagem deve estar atenta, a fim de proporcionar 

conforto a esta clientela. 

CONCLUSÃO 
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Foram identificados 24 DEs da NANDA Internacional, a saber: risco de 

infecção; volume de líquidos excessivo; hipotermia; fadiga; autocontrole ineficaz da 

saúde; dentição prejudicada; risco de quedas; mobilidade física prejudicada; 

disfunção sexual; percepção sensorial perturbada: visual; insônia; conhecimento 

deficiente; dor crônica; percepção sensorial perturbada: auditiva; proteção ineficaz; 

baixa autoestima situacional; déficit no autocuidado para vestir-se; dor aguda; 

integridade da pele prejudicada; constipação; percepção sensorial perturbada: tátil; 

risco de lesão; diarreia e nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades 

corporais. E os mais frequentes foram: risco de infecção, volume de líquidos 

excessivo e hipotermia, inseridos nos domínios segurança/proteção e nutrição. 

Outrossim, através da identificação dos DEs nos pacientes em hemodiálise, 

possibilita-se o fortalecimento da prática, uma vez que os diagnósticos remetem às 

intervenções específicas. Destaca-se, também que estudos com DEs ratificam a 

enfermagem como ciência, uma vez que diagnosticar respostas humanas aos 

problemas de saúde reais ou potenciais é parte essencial da profissão.  

Ressalta-se como fator de limitação deste estudo o fato de ter sido realizado 

com apenas as etapas da investigação e do diagnóstico de enfermagem do PE. 

Dessa forma, sugere-se a realização de novas pesquisas que contemplem todas as 

etapas, tendo em vista a realização de intervenções específicas e o alcance de 

resultados objetivando melhor qualidade de vida do paciente renal crônico em 

hemodiálise. 
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ELEMENTOS DO MODELO DA ADAPTAÇÃO DE ROY IDENTIFICADOS EM 

PACIENTES SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE¹ 

 

Cecília Maria Farias de Queiroz FRAZÃO²  

Ana Luisa Brandão de Carvalho LIRA³ 

 

RESUMO  

Estudo descritivo e transversal, objetivando identificar os elementos do modelo de adaptação 

de Roy em pacientes submetidos à hemodiálise. Participaram 178 pacientes de um centro de 

diálise de uma cidade no Nordeste do Brasil. A coleta ocorreu de outubro/2011 a 

fevereiro/2012, por formulários de entrevista e exame físico. Identificaram-se 22 problemas 

adaptativos, destacando-se: retenção de líquido intracelular, hipercalemia, hipotermia, edema 

e intolerância à atividade. Sendo relacionados aos estímulos: lesão renal; circulação 

extracorpórea; hemodiálise; não segue restrição hídrica; distúrbio eletrolítico; ambiente frio; e 

efeitos adversos relacionados ao tratamento. E aos comportamentos: anúria, desequilíbrio 

hidroeletrolítico, aumento de peso em curto período, aumento do potássio sérico, temperatura 

corporal abaixo de 36°C, retenção de líquidos, fadiga e dificuldade em realizar atividades de 

vida diária. Conclui-se que os problemas mais frequentes identificados estão no modo 

fisiológico do modelo, sendo assim o enfermeiro deve traçar intervenções de enfermagem 

específicas que busquem a adaptação a esta clientela.  

Descritores: Enfermagem; Teoria de Enfermagem; Diálise Renal. 
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ROY´S ADAPTATION MODEL ELEMENTS IDENTIFIEDS IN PATIENTS 

UNDERGOING HEMODIALYSIS 

ABSTRACT 

Descriptive and cross-sectional study, aiming to analyze the Roy’s adaptation model elements 

in patients undergoing hemodialysis. Were enrolled 178 patients in a dialysis center in a city 

from Brazil´s northeastern. Data collection occurred from October/2011 until February/2012, 

by interview and physical examination forms. Were identified 22 adaptative problems, 

highlighting: intracellular fluid retention, hyperkalemia, hypothermia, edema and activity 

intolerance. Related to stimuli: kidney injury; extracorporeal circulation; hemodialysis; does 

not follow water restriction; hydroelectrolytic disturbances; cold environment, and adverse 

effects related to treatment. And those behaviors: anuria, hydroelectrolyitc imbalance, weight 

gain in a short period, increases in serum potassium, body temperature below 36 ° C, fluid 

retention, fatigue and difficulty in performing activities of daily living. We conclude that the 

most frequent problems identified are located in the physiological mode of the model, so the 

nurse should draw specific nursing interventions that seek to adapt to this clientele. 

Descriptors: Nursing, Nursing Theory, Renal Dialysis. 

 

ELEMENTOS DEL MODELO DE ADAPTACIÓN DE ROY IDENTIFICADOS EN 

PACIENTES SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS 

RESUMEN 

Estudio descriptivo y transversal, cuyo objetivo es identificar los elementos del modelo de 

adaptación de Roy en pacientes sometidos a hemodiálises. Participaron 178 pacientes de un 

centro de diálisis de una ciudad en el noreste de Brasil. La recolección de datos ocurrió entre 

Octubre/2011 y Febrero/2012, por formas de entrevista y examen físico. Identificados 22 

problemas adaptativos, destacando: la retención de líquido intracelular, hiperpotasemia, 

hipotermia, edema y intolerancia a la actividad. Están relacionados con los estímulos: Lesión 

del riñón; circulación extracorpórea; hemodiálises; no sigue la restricción de agua; 

alteraciones electrolíticas; ambiente frío; y los efectos adversos relacionados con el 

tratamiento. A los comportamientos: anuria, desequilibrio electrolítico, aumento de peso en 

un corto período, los aumentos en el potasio sérico, la temperatura corporal por debajo de 36 ° 

C, la retención de líquidos, fatiga y dificultad para realizar actividades de la vida diaria. 

Llegamos a la conclusión de que los problemas más frecuentes se identifican en el modo 

fisiológico del modelo, por lo tanto, la enfermera debe elaborar intervenciones específicas de 

enfermería que tratan de adaptarse a la clientela. 

Descriptores: Enfermería, Teoría de Enfermería, Diálisis renal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As teorias de enfermagem surgiram com o propósito de compreender, organizar e 

articular o conhecimento próprio da profissão, possibilitando o levantamento de novas 

percepções
(1)

. O surgimento e aprofundamento dessas teorias vêm sendo alguns dos meios de 

renovação ou ampliação do conhecimento específico da área, assim como uma das formas de 

ratificar a enfermagem como profissão
(2)

.  
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As teorias orientam as ações, pois abordam um conjunto organizado e coerente de 

conceitos e proposições sobre os fenômenos de enfermagem
(1)

. Assim, ao implementar o 

processo de enfermagem, torna-se fundamental a utilização das teorias com base nas suas 

finalidades, limites e possibilidades de relações entre os profissionais e os indivíduos que 

demandam os cuidados
(2)

. 

Dentre as grandes teorias de enfermagem, destaca-se o modelo de adaptação elaborada 

por Sister Callista Roy, a qual percebe a pessoa como um sistema holístico adaptativo, que 

emite respostas adaptativas ou ineficientes; o ambiente é entendido como todas as condições, 

circunstâncias e influências que circundam e afetam o desenvolvimento e comportamento das 

pessoas. A saúde é revelada como um estado e um processo de ser. E por último, as metas de 

enfermagem são vistas como a promoção de respostas adaptativas das pessoas no universo 

dos quatro modos adaptativos
(3)

. 

Os quatros modos adaptativos são denominados de modo fisiológico, autoconceito, 

desempenho de papéis e interdependência, e foram desenvolvidos para servir como uma 

estrutura para avaliação do comportamento gerado através dos estímulos
(3)

. 

Logo, o processo de enfermagem descrito no modelo teórico de Roy está diretamente 

relacionado à visão do homem como um sistema adaptativo, sendo contemplado em seis 

fases: avaliação de comportamento, avaliação de estímulos, diagnóstico de enfermagem, 

estabelecimento de metas, intervenção e avaliação
(3)

. 

A avaliação do comportamento do indivíduo envolve o julgamento como adaptativo 

ou ineficaz às circunstâncias. A identificação dos estímulos é verificada na segunda fase e 

estes podem ser focais, contextuais e residuais. Os focais são os que confrontam 

imediatamente a pessoa. Os contextuais são todos os outros estímulos presentes na situação e 

que contribuem para o efeito do estímulo focal. E os residuais são características constituintes 

da pessoa, que interferem na situação, porém mostram-se de maneira obscura e difícil de ser 

mensurada. A identificação do diagnóstico de enfermagem (indicadores positivos e problemas 

adaptativos) reflete o julgamento do enfermeiro sobre o nível de adaptação da pessoa. O 

estabelecimento de metas é a quarta etapa e elas constituem o comportamento final que a 

pessoa deve alcançar. A quinta etapa, a intervenção, é descrita como a seleção dos cuidados 

de enfermagem. E, por fim, completa-se com a avaliação, a qual envolve o julgamento da 

eficácia da intervenção de enfermagem em relação ao comportamento do sistema humano
(3)

.  

Destarte, tendo em vista a adaptação às condições impostas pela vida, surge a 

preocupação com os pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise, uma vez que estes 

defrontam com várias alterações no seu cotidiano, ocasionadas pela restrição hídrica e 
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alimentar, pelo esquema medicamentoso contínuo e pela dependência da diálise para a 

manutenção de sua vida. Acrescenta-se, ainda, o fato de a doença renal crônica (DRC) 

apresentar uma elevada prevalência em todo o mundo. 

A DRC é definida pela diminuição da filtração glomerular (FG) associada à perda das 

funções regulatórias, excretórias e endócrinas do rim. Quando a FG atinge valores inferiores a 

15 mL/min/1,73m
2
, o paciente necessita de uma modalidade de terapia dialítica para a 

sobrevivência
(4)

. 

Dentre as modalidades, a hemodiálise se destaca em termos quantitativos no Brasil. 

Aproximadamente 90% dos pacientes em terapia substitutiva da função renal realizam 

hemodiálise
(5)

. Essa terapia consiste na extração das substâncias nitrogenadas tóxicas do 

sangue e na remoção do excesso de líquidos acumulados nos tecidos do corpo. O sangue, 

repleto de toxinas e resíduos nitrogenados, é passado do paciente para um dialisador, no qual 

é filtrado, tornando-se limpo para em seguida ser devolvido ao paciente
(6)

.  

Assim, para grande parte dos pacientes submetidos à hemodiálise, o tratamento 

representa um sinal de esperança de vida, já que a doença é incurável. Entretanto, são notórias 

as dificuldades na adesão ao tratamento, visto que muitas estão relacionadas à não aceitação 

da doença, à percepção de si próprio, ao relacionamento interpessoal com familiares e ao 

convívio social
(7)

. 

Logo, acredita-se que o modelo de adaptação de Roy guiará os cuidados de 

enfermagem aos pacientes em hemodiálise, na tentativa de proporcionar meios de cuidar 

destas pessoas, ajudando-as a se manterem adaptadas e integradas. Portanto, nesta 

perspectiva, o estudo objetivou analisar os problemas de adaptação, estímulos e 

comportamentos do modelo de adaptação de Roy em pacientes submetidos à hemodiálise. 

 

MÉTODO 

 

Tratou-se de um estudo descritivo e transversal, realizado em uma clínica de diálise 

privada e conveniada ao Sistema Único de Saúde, localizada em uma cidade do Nordeste do 

Brasil. As pesquisas descritivas permitem conhecer e descrever as características de um grupo 

e as transversais são realizadas em único momento de tempo
(8)

. 

A população foi composta por 330 pacientes cadastrados, regularmente acompanhados 

e submetidos à hemodiálise na referida clínica. Para a amostra aplicou-se a fórmula para 

populações finitas
(9)

, levando em consideração o nível de confiança de 95% (Z∞=1,96), o erro 

amostral de 5%, o tamanho da população de 330 pessoas e a prevalência em termos dos 
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problemas de adaptação da Roy de 50%. Por não se ter encontrado um estudo que estimasse a 

prevalência de problemas de adaptação da Roy de pessoas com DRC, considerou-se um valor 

conservador de 50%. A partir da aplicação da fórmula, encontrou-se um total de 178 

indivíduos. 

Os critérios de inclusão foram: apresentar diagnóstico médico de doença renal crônica; 

estar cadastrado e submetido à hemodiálise na referida clínica; idade entre 20 a 65 anos; e 

estar em condições físicas e mentais adequadas para participar da pesquisa no momento da 

coleta de dados. E o de exclusão foi: pacientes renais crônicos com outras doenças não 

relacionadas ao quadro renal que pudessem alterar o perfil das respostas humanas desses 

pacientes.  

A seleção dos pacientes foi obtida através da amostragem por conveniência do tipo 

consecutiva. Esta amostragem é do tipo não probabilística, em que o pesquisador seleciona os 

elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o 

universo
 (8)

.  

Os instrumentos de coleta de dados foram dois formulários, um de entrevista e um de 

exame físico, construídos com base no roteiro de uma pesquisa com pessoas portadoras de 

insuficiência cardíaca
(10)

. Os dados foram coletados nos meses de outubro de 2011 a fevereiro 

de 2012.  

Na organização e análise dos dados, utilizou-se um processo individual de julgamento 

clínico dos problemas adaptativos de acordo com Roy. Esse julgamento foi realizado em duas 

fases: a análise, que comporta a categorização dos dados e a identificação de lacunas; e a 

síntese, que é formada pelo agrupamento, comparação, identificação e relação dos fatores 

etiológicos
(11)

. Os resultados obtidos passaram por processo de revisão de forma pareada entre 

os autores, para assegurar um julgamento consensual, objetivando, assim, maior acurácia. Em 

seguida, construiu-se um banco de dados no aplicativo Microsoft Excel, no qual foram 

registrados os dados socioeconômicos e da hemodiálise, os problemas adaptativos, os 

estímulos e comportamentos identificados. Para a análise dos dados foi utilizado o programa 

SPSS versão 16.0, gerando estatísticas descritivas e o valor p do teste de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov, com intuito de verificar se a distribuição dos dados segue uma 

distribuição normal ou não normal. 

 Respeitando os aspectos éticos
(12)

, esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Protocolo nº 115/11) com 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (nº 0139.0.051.000-111). O paciente 

manifestou sua aceitação em participar do estudo através da assinatura do Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido. Destaca-se também que o estudo recebeu financiamento 

do edital universal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(Processo 483285/2010-2). 

 

RESULTADOS 

Os pacientes do estudo tinham média de idade de 46,6 anos (±12,3), eram em sua 

maioria do sexo masculino (52,2%), tinham companheiros (62,9%) e religiosidade (69,1%). A 

renda familiar variou de um a 30 salários mínimos, estando a maioria (92,1%) com um salário 

mínimo (sendo o valor do salário mínimo de R$ 622,00 no momento da pesquisa). Relativa à 

escolaridade, a média foi de 8,5 anos (±4,8). Em relação aos dados de hemodiálise, o tempo 

de tratamento variou de 4 a 252 meses, sendo a média de 72,7 meses (±62,4), ou seja, 6 anos. 

E o acesso vascular predominante foi a fístula arteriovenosa (93,8%).  

Relativos aos problemas adaptativos de Roy identificou-se um total de 22 problemas, 

evidenciados na Tabela 1. A média por paciente foi de 6,4, mediana de 6, desvio padrão de  

±2,3, valor mínimo de 2  e máximo de 13. E o valor do teste de Kolmogorov-Smirnov foi 

igual a p<0,001, revelando uma distribuição assimétrica (não normal). 

 

Tabela 1 - Distribuição dos problemas adaptativos, segundo Roy, em pacientes em 

hemodiálise. Natal/RN, 2012 

Problemas adaptativos 
Presente Ausente Total   

n % n % n %   

1.     Retenção de líquido intracelular 177 99,4 1 0,6 178 100 

 2.     Hipercalemia 115 64,6 63 35,4 178 100 

 3.     Hipotermia 110 61,8 68 38,2 178 100 

 4.     Edema 96 53,9 82 46,1 178 100 

 5.     Intolerância à atividade 84 47,2 94 52,8 178 100 P75 

6.     Falha no papel 76 42,7 102 57,3 178 100 
 

7.     Potencial para lesão 66 37,1 112 62,9 178 100 

 8.     Hipocalcemia  63 35,4 115 64,6 178 100 

 9.     Mobilidade andar e/ou coordenação restritas 63 34,8 116 65,2 178 100 

 10.   Disfunção sexual 51 28,7 127 71,3 178 100 

 11.   Deficiência de um sentido primário: visão 50 28,1 128 71,9 178 100 P50 

12.   Privação do sono 45 25,3 133 74,7 178 100   

13.   Dor Crônica 28 15,7 150 84,3 178 100 

 14.   Deficiência de um sentido primário: audição 27 15,2 151 84,8 178 100 

 15.   Baixa autoestima 22 12,4 156 87,6 178 100 

 16.   Dor Aguda 20 11,2 158 88,8 178 100 P25 

17.   Perda de habilidade de autocuidado 20 11,2 158 88,8 178 100 
 

18.   Integridade da pele prejudicada 12 6,7 166 93,3 178 100 
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19.   Constipação 10 5,6 168 94,4 178 100 

 20.   Deficiência de um sentido primário: tátil 5 2,8 173 97,2 178 100 

 21.   Diarreia 2 1,1 176 98,9 178 100 

 22.   Nutrição menor que as necessidades do organismo 2 1,1 176 98,9 178 100   

P25- Percentil 25; P50- Percentil 50; P75- Percentil 75 

         

 Devido ao quantitativo, os autores optaram por apresentar na Tabela 2 os estímulos e 

na Tabela 3 os comportamentos dos problemas adaptativos acima do percentil 75. Ressalta-se 

que não foram encontrados estímulos residuais relacionados a estes problemas, contemplando 

somente os focais e contextuais.  

 

Tabela 2 - Distribuição dos estímulos focais e contextuais em relação aos problemas 

adaptativos de Roy acima do percentil 75, em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal/RN, 

2012 

Estímulos Focais 
Presente Ausente Total 

n % n % N % 

1. Lesão renal 178 100 0 0,0 178 100 

2. Circulação extracorpórea  110 61,8 68 38,2 178 100 

3. Hemodiálise  100 56,2 78 43,8 178 100 

Estímulos Contextuais 
      

            

1. Não segue restrição hídrica 177 99,4 01 0,6 178 100 

2. Distúrbio eletrolítico  137 77,0 41 23,0 178 100 

3. Ambiente frio  110 61,8 68 38,2 178 100 

4. Efeitos adversos relacionados ao tratamento  84 47,2 94 52,8 178 100 

 

O estímulo focal lesão renal foi correspondente aos problemas adaptativos 

hipercalemia, retenção de líquido intracelular e edema. A circulação extracorpórea foi 

associada com o problema hipotermia e o estímulo hemodiálise foi relacionado com 

intolerância à atividade. 

Em relação aos estímulos contextuais, não segue restrição hídrica foi associado aos 

problemas retenção de líquido intracelular e edema. O estímulo contextual distúrbio 

eletrolítico foi correspondente ao problema adaptativo hipercalemia. O ambiente frio foi 

relacionado com a hipotermia, e o estímulo efeitos adversos relacionados ao tratamento foi 

associado com o problema intolerância à atividade. 
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Tabela 3 - Distribuição dos comportamentos em relação aos problemas adaptativos de Roy 

acima do percentil 75, em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal/RN, 2012 

Comportamentos 
Presente Ausente Total 

n % n % n % 

1. Anúria 177 99,4 1 0,6 178 100 

2. Aumento de peso em curto período  177 99,4 1 0,6 178 100 

3. Desequilíbrio hidroeletrolítico 177 99,4 1 0,6 178 100 

4. Aumento do potássio sérico 115 64,6 63 35,4 178 100 

5. Temperatura corporal abaixo de 36°C 110 61,8 68 38,2 178 100 

6. Retenção de líquidos 96 53,9 82 46,1 178 100 

7. Dificuldade em realizar atividades de vida diária  84 47,2 94 52,8 178 100 

8. Fadiga em realizar atividades de vida diária 84 47,2 94 52,8 178 100 

 

Os comportamentos anúria e desequilíbrio hidroeletrolítico foram correspondentes aos 

problemas adaptativos retenção de líquido intracelular e edema. O aumento de peso em curto 

período foi relacionado com retenção de líquido intracelular. O comportamento aumento do 

potássio sérico foi relacionado com hipercalemia. A temperatura corporal abaixo de 36°C foi 

associada com o problema hipotermia. O comportamento retenção de líquidos foi 

correspondente com o problema adaptativo edema. E os comportamentos dificuldade e fadiga 

em realizar atividades de vida diária foram relacionados com a intolerância à atividade. 

       

DISCUSSÃO 

 

A Sociedade Brasileira de Nefrologia revela que o percentual de pacientes em diálise 

do sexo masculino é de 57%, com idade maior ou igual a 65 anos (30,7%)
(5)

. Perfil 

semelhante foi encontrado em um estudo
(13)

 sobre qualidade de vida de pacientes em 

hemodiálise, no qual a amostra foi constituída por 58,9% homens, com faixa etária variando 

de 18 a 80 anos e renda familiar igual ou inferior a um salário (77,6%). Outra pesquisa
(14) 

revela em sua amostra que 51,5% eram casados, 60,6% tinham de 2 a 8 anos de estudo e 

84,8% tinham orientação religiosa. Fatos estes que corroboram com os resultados do estudo 

em questão. 

Em relação à hemodiálise, o tempo de uso dessa terapêutica foi de 6 anos, tendo como  

acesso vascular predominante a fístula arteriovenosa. Quando um paciente renal crônico em 
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tratamento dialítico faz uso de um acesso definitivo, como a fístula arteriovenosa, esse fato se 

associa com um melhor resultado terapêutico, além de um aumento na sobrevida e qualidade 

de vida do paciente
(14)

. 

Quanto ao modelo teórico da adaptação de Roy, os problemas adaptativos acima do 

percentil 75 foram: Retenção de líquido intracelular (99,4%), Hipercalemia (64,6%), 

Hipotermia (61,8%), Edema (53,9%) e Intolerância à atividade (47,2%).  Algumas pesquisas 

brasileiras
(10,15-17) 

foram desenvolvidas utilizando esse modelo, entretanto não foi encontrado 

o uso dessa temática voltada para o paciente em hemodiálise.  

Os problemas adaptativos (PA) retenção de líquido intracelular, edema e hipercalemia 

estão relacionados com a doença renal crônica e inseridos no modo fisiológico do processo 

complexo, fluídos e eletrólitos proposto por Roy
(3)

. Estabeleceram relação com o estímulo 

focal lesão renal e com os estímulos contextuais: não segue restrição hídrica e distúrbio 

eletrolítico. E apresentaram relação como os comportamentos: anúria, desequilíbrio 

hidroeletrolítico, aumento de peso em curto período e aumento do potássio sérico. 

  A retenção de líquido intracelular e o edema presentes no paciente renal são 

consequências do organismo para manter o balanço de sódio devido à massa renal 

comprometida
(18)

. 

 A hipercalemia não é frequente nos pacientes com a doença renal crônica em seu 

estágio terminal, porém pode ocorrer devido às seguintes circunstâncias: piora da nefropatia, 

acarretando oligúria intensa; ingesta excessiva de potássio, através de medicamentos ou de 

substâncias que substituam o sal; estados hipercatabólicos que reduzam a capacidade do 

potássio; administração de drogas retentoras de potássio
(18)

.   

 A excreção de potássio ocorre por via renal, logo, no estágio terminal da DRC, a 

excreção deste íon fica limitada. Assim, como tentativa de manter o balanço do potássio, faz-

se necessária a restrição desse íon na alimentação, pois elevações da concentração plasmática 

de potássio provocam consequências sérias, como arritmias cardíacas
(18)

. 

 Desta maneira, controlar o balanço hídrico através da redução da ingesta de líquidos e 

orientar a realização da dieta alimentar pobre em potássio nesta clientela é papel fundamental 

da equipe de enfermagem. Assim, esse profissional estimula o paciente para uma melhor 

adesão ao seguimento do regime terapêutico estabelecido. Contudo, sabe-se que esta restrição 

hídrica e alimentar é de difícil obtenção. 

 A hipotermia é contemplada no modo fisiológico de Roy na necessidade básica 

proteção
(3)

. Foi relacionada com o estímulo focal circulação extracorpórea; e o contextual 

ambiente frio. E apresentou como comportamento: a temperatura corporal abaixo de 36°C. 
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 Um estudo
(19)

 realizado com 65 prontuários, objetivando analisar as complicações do 

paciente em terapia hemodialítica, revelou que a hipotermia foi a segunda intercorrência mais 

prevalente nesta população. 

 A hipotermia está relacionada ao resfriamento do sangue pela circulação 

extracorpórea, pois a linha do sangue e/ou solução do dialisato ficam expostas à temperatura 

ambiente, fato que provoca a perda de calor por convexão
(20)

. Logo, destaca-se que a 

temperatura usual da sala de hemodiálise deve ser de aproximadamente 21 a 23°C. 

 Como alternativa para evitar hipotermia nos pacientes submetidos à hemodiálise, tem-

se que as soluções de diálise que chegam ao dialisador devem estar pré-aquecidas. Assim 

como as máquinas devem possuir mecanismos de ajuste preciso da temperatura
(18)

. 

 Nesse aspecto, promover o aquecimento, no qual a temperatura corporal mantenha-se 

em torno de 37°C, é uma intervenção importante da equipe enfermagem a fim de 

proporcionar conforto a esta clientela. 

 E, por fim, o PA intolerância à atividade está presente no processo complexo atividade 

e repouso do modo fisiológico de Roy
(3)

. Apresentou relação com o estímulo focal 

hemodiálise; e com o contextual efeitos adversos relacionados ao tratamento. Apresentando 

como comportamentos: fadiga em realizar atividades de vida diária e dificuldade em realizar 

atividades de vida diária. 

 A intolerância à atividade pode ser consequência da anemia, que é uma das 

complicações da doença renal crônica. A anemia pode ter como causas a deficiência relativa 

da eritropoietina e a carência do ferro
(21)

. O hormônio eritropoietina é produzido nos rins e 

tem como função a fabricação das células vermelhas do sangue. Assim, quando a pessoa tem 

a doença renal, os rins não conseguem fabricar este hormônio em níveis suficientes, fazendo 

com que haja a diminuição das células vermelhas e o desenvolvimento da anemia
(22)

. 

 Evidências revelam que a anemia acelera o declínio da função renal e que a sua 

correção pode interferir de forma favorável na evolução da DRC
(21)

. Dessa forma, a equipe de 

enfermagem deve ter como meta a correção da anemia, com consequente redução da 

necessidade de transfusões e do número de hospitalizações, além da melhora da qualidade de 

vida, da capacidade cognitiva e do desempenho físico nas atividades diárias. 

CONCLUSÃO 

 

 Foram identificados 22 problemas adaptativos de Roy nos pacientes submetidos à 

hemodiálise, sendo os acima do percentil 75: retenção de líquido intracelular, hipercalemia, 
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hipotermia, edema e intolerância à atividade. Estes inseridos no modo fisiológico do modelo 

de adaptação de Roy. 

Os estímulos focais e contextuais relacionados a esses problemas foram: lesão renal; 

circulação extracorpórea; hemodiálise; não segue restrição hídrica; distúrbio eletrolítico; 

ambiente frio; e efeitos adversos relacionados ao tratamento. E os comportamentos foram: 

anúria, desequilíbrio hidroeletrolítico, aumento de peso em curto período, aumento do 

potássio sérico, temperatura corporal abaixo de 36°C, retenção de líquidos, fadiga em realizar 

atividades de vida diária; e dificuldade em realizar atividades de vida diária.  

 Assim, destaca-se que o modelo teórico de Roy considera o cuidado de enfermagem 

como uma interação constante com o meio, enfocando a necessidade de ajuste a tais 

mudanças, buscando assim transformar os problemas de adaptação dos clientes em 

indicadores positivos. Dessa forma, torna-se relevante a aplicação desse modelo em pacientes 

com doenças crônicas, como os do presente estudo.  

Outrossim, o uso do processo de enfermagem sob o contexto de uma teoria ratifica a 

enfermagem como uma profissão, subsidia a assistência e contribui para o fortalecimento 

científico da enfermagem. 

A limitação deste estudo é o fato de ter sido realizado com apenas três etapas do 

processo de enfermagem de Roy, a saber: avaliação de comportamento, avaliação de 

estímulos e diagnóstico de enfermagem. Dessa forma, sugere-se a realização de novas 

pesquisas que contemplem todas as etapas do PE, tendo em vista a realização de intervenções 

específicas e o alcance de resultados objetivando melhor qualidade de vida do paciente renal 

crônico em hemodiálise. 
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA INTERNACIONAL E PROBLEMAS 

ADAPTATIVOS DE ROY EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS
¹
 

Cecília Maria Farias de Queiroz FRAZÃO²  

Ana Luisa Brandão de Carvalho LIRA³ 

RESUMO 

Estudo transversal e descritivo, objetivando identificar as semelhanças entre os diagnósticos 

de enfermagem da NANDA Internacional e os problemas de adaptação de Roy em pacientes 

renais crônicos em hemodiálise. A amostra foi de 178 pacientes, por amostragem de 

conveniência consecutiva, em um centro de diálise de Natal/Rio Grande do Norte, nos meses 

de outubro/2011 a fevereiro/2012. Os instrumentos de coleta de dados foram formulários de 

entrevista e exame físico. Os resultados mostram que houve semelhança entre 20 diagnósticos 

de enfermagem e 22 problemas adaptativos. E os modos adaptativos de Roy que apresentaram 

essas relações foram: fisiológico, autoconceito e desempenho de papéis. Conclui-se que há 

semelhança entre as duas tipologias estudadas.  Outrossim, o uso do processo de enfermagem, 

sob o contexto de uma teoria própria da área subsidia a assistência e fortalece o conhecimento 

científico da profissão. 

Descritores: Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Teoria de Enfermagem; Diálise 

Renal. 

INTERNATIONAL NANDA´S NURSING´S DIAGNOSIS AND ROY´S ADAPTIVE 

PROBLEMS IN CHRONIC RENAL PATIENTS 

ABSTRACT 

Transversal and descriptive study, with the objective of identifying the relationship between 

NANDA´s International nursing diagnoses the Roy´s adaptation problems in chronic renal 

patients on hemodialysis. The sample consisted of 178 patients collected as consecutive 

sampling by convenience at a dialysis center in Natal, Rio Grande do Norte, since 
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October/2011 until February/2012. The instruments of data collection were interview and 

physical examination forms. The results showed a significant relationship between 20 nursing 

diagnoses and 22 adaptive problems. And the Roy´s adaptive modes which showed these 

relationships were: physiological, self-concept and performance of roles. We conclude that 

there are similarities between the two typologies studied. Moreover, the nursing process use, 

in the context of an own theory for this area, subsidizes the care and strengthens the scientific 

knowledge of the profession. 

Descriptors: Nursing, Nursing Diagnosis, Nursing Theory, Renal Dialysis. 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA DE LA NANDA INTERNACIONAL Y PROBLEMAS 

DE ADAPTATIÓN DE ROY DN PACIENTES RENALES CRÓNICOS 

RESUMEN 

Estudio transversal y descriptivo, con el objetivo de identificar las similitudes entre los 

diagnósticos de enfermería de la NANDA Internacional y los problemas de adaptación de 

Roy en pacientes renales crónicos en hemodiálisis. La muestra estuvo constituida por 178 

pacientes por muestreo de conveniencia consecutivo en un centro de diálisis en Natal, Rio 

Grande do Norte, en los meses de Octubre/2011 a Febrero/2012. Los instrumentos de 

recolección de datos fueron formas de entrevista y examen físico. Los resultados mostraron 

una relación significativa entre 20 diagnósticos de enfermería y 22 problemas adaptativos. 

Los modos de adaptación de Roy mostró que presentaron estas relaciones fueron: fisiológico, 

autoconcepto y rendimiento de los papeles. Llegamos a la conclusión de que existen 

similitudes entre las dos tipologias estudiadas. Además, el uso del proceso de enfermería, en 

el contexto de una teoría propia de su área, subvenciona el cuidado y refuerza el conocimiento 

científico de la profesión. 

INTRODUÇÃO 
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No Brasil e no mundo, a doença renal crônica (DRC) tem aumentado 

progressivamente a cada ano em proporções epidêmicas, constituindo um problema de saúde 

pública. No ano de 2010, o número estimado de pacientes com DRC em tratamento dialítico 

no Brasil foi de aproximadamente 92.091
(1)

. 

A DRC é caracterizada pela presença de danos renais (anormalidades estruturais ou 

funcionais do rim), associada ou não à redução da taxa de filtração glomerular (TFG) < 

60ml/min/1,73m
2
, em um tempo maior ou igual a três meses

 (2)
. A categoria mais avançada 

dessa doença é a insuficiência renal terminal
(3)

. Nessa fase, os rins perdem o controle da 

homeostasia, a TFG está abaixo de 15 ml/min/1,73m
2
 e o paciente apresenta intensamente 

sintomas urêmicos, tais como anemia, hipertensão arterial, edema, fraqueza, mal-estar e 

sintomas digestivos. Para manutenção da vida destes pacientes é necessária a realização de 

uma modalidade da terapia renal substitutiva como a diálise peritoneal, a hemodiálise (HD) 

ou o transplante renal. 

Dentre as opções de tratamento dialítico, a HD se destaca em termos quantitativos no 

Brasil, já que cerca de 90% dos pacientes em terapia substitutiva da função renal realizam 

essa modalidade
(1)

. A hemodiálise caracteriza-se pela circulação extracorpórea do sangue do 

paciente, para que sejam removidas as substâncias nitrogenadas tóxicas e o excesso de 

líquidos acumulado nos tecidos. O sangue é obtido de acessos vasculares e é impulsionado 

por uma bomba para uma circulação extracorpórea onde se localiza um dialisador, no qual é 

filtrado, e em seguida devolvido ao paciente
(4)

. Geralmente esse tratamento é realizado três 

vezes por semana, em sessões com duração média de quatro horas.  

Nesse contexto, o enfermeiro tem um importante papel na monitoração, apoio, 

avaliação e educação, identificando as necessidades individuais de cada cliente e 

proporcionando meios de prestação de serviço que visem melhor adaptação ao tratamento. 
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Dessa forma, torna-se fundamental nesse setor a implantação do processo de enfermagem 

(PE), segundo um referencial teórico próprio da profissão.  

O PE é um instrumento de que o enfermeiro dispõe para a organização do cuidar, 

diferenciando sua prática das demais profissionais de saúde. Essa metodologia exerce 

influência na qualidade do cuidado, visto que, executada de forma sistemática e deliberada, 

define as necessidades do paciente, orienta a assistência e documenta os resultados obtidos 

com a intervenção executada
(5)

.  

Para tanto, o enfermeiro necessita conhecer as fases do PE e os sistemas de 

classificação dos elementos da prática de enfermagem, com o intuito de promover um cuidado 

de maior qualidade e uma padronização da linguagem profissional. Dentre os sistemas de 

classificação dos diagnósticos de enfermagem, a NANDA Internacional é um dos mais 

divulgados e aplicados em âmbito mundial
(5)

.  

Em apoio aos sistemas de classificação, teorias vêm contribuindo para o 

desenvolvimento do conhecimento de enfermagem e o fortalecimento da prática. Dentre elas, 

destaca-se o modelo teórico de adaptação, elaborado por Sister Callista Roy, a qual considera 

a pessoa como um sistema holístico adaptativo, que emite respostas adaptativas ou 

ineficientes que podem ser observadas em quatro modos: fisiológico, autoconceito, 

desempenho de papéis e interdependência
(6)

.  

Assim, aprofundar os conhecimentos acerca de referenciais teóricos que norteiem a 

assistência de enfermagem ao paciente renal crônico e que favoreçam sua adaptação ao 

tratamento torna-se necessário, pois essa clientela vivencia várias alterações no seu estilo de 

vida, ocasionadas pela restrição hídrica e alimentar, pelo esquema medicamentoso contínuo e 

pela dependência do tratamento para a manutenção de sua vida.  

Nesse contexto, acredita-se que o modelo teórico da Adaptação de Roy guiará os 

cuidados de enfermagem aos pacientes em hemodiálise, na tentativa de proporcionar meios de 
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cuidar destas pessoas, ajudando-as a se manterem adaptadas e integradas. Ressalta-se, 

também, que a utilização de teorias de enfermagem, como a escolhida para o estudo, significa 

um esforço de validação de teorias de enfermagem, de organização do trabalho do enfermeiro, 

de produção de conhecimento e de uso de uma linguagem própria da profissão. Diante do 

exposto, o estudo objetivou identificar as semelhanças entre os diagnósticos de enfermagem 

da NANDA Internacional e os problemas de adaptação de Roy em pacientes renais crônicos 

em hemodiálise. 

MÉTODOS 

Tratou-se de um estudo transversal e descritivo, realizado em um centro clínico de 

referência em diálise, localizado no Município de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte 

(RN). Estudos transversais são aqueles em que as variáveis são identificadas em único 

momento de tempo e as relações entre as mesmas são determinadas
(7)

. E pesquisas descritivas 

permitem ao pesquisador conhecer e descrever as características de um grupo pretendendo 

abordá-las detalhadamente
(8)

.  

A população foi composta por 330 pacientes cadastrados, regularmente acompanhados 

e submetidos à hemodiálise na referida clínica. A amostra foi de 178 pacientes, determinada a 

partir da aplicação da fórmula para populações finitas
(9)

 e que levou em consideração o nível 

de confiança de 95% (Z∞=1,96), o erro amostral (5%), o tamanho da população (330) e a 

prevalência em termos dos problemas de adaptação da Roy. Por não se ter encontrado um 

estudo que estimasse a prevalência de problemas de adaptação da Roy de pessoas com DRC, 

considerou-se um valor conservador de 50% para a prevalência. A composição da amostra foi 

por amostragem de conveniência do tipo consecutiva. Essa amostragem é do tipo não 

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

estes possam, de alguma forma, representar o universo
 (7)

. 
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Os critérios de inclusão foram: apresentar diagnóstico médico de doença renal crônica; 

estar cadastrado e submetido à hemodiálise na referida clínica; idade entre 20 a 65 anos; e 

estar em condições físicas e mentais adequadas para participar da pesquisa no momento da 

coleta de dados. E o de exclusão foi: pacientes renais crônicos com outras doenças não 

relacionadas ao quadro renal que pudessem alterar o perfil das respostas humanas desses 

pacientes.  

A coleta de dados ocorreu nos meses de outubro de 2011 a fevereiro de 2012, através 

de um formulário de entrevista e um de exame físico, construídos com base no roteiro de uma 

pesquisa com abordagem na NANDA Internacional e nos modos adaptativos de Roy
(10)

.  

Para a análise dos dados, utilizou-se um processo individual de julgamento clínico das 

respostas dos pacientes segundo a NANDA Internacional e dos problemas adaptativos de 

acordo com Roy, os quais foram operacionalizados mediante duas fases: análise 

(categorização dos dados e identificação de lacunas) e síntese (agrupamento, comparação, 

identificação e relação dos fatores etiológicos)
(11)

. Esse processo resultou na elaboração de 

quadros contendo os rótulos diagnósticos, as características definidoras e fatores relacionados 

ou de risco. Bem como quadros contendo os problemas adaptativos, estímulos e 

comportamentos. 

Os resultados obtidos passaram por processo de revisão de forma pareada entre os 

autores, para assegurar um julgamento consensual, objetivando, assim, maior acurácia 

diagnóstica. Em seguida, construiu-se um banco de dados no aplicativo Microsoft Excel, 

gerando estatísticas descritivas e o valor p do teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov, 

com intuito de verificar se a distribuição dos dados segue uma distribuição normal ou não 

normal. 

Respeitando os aspectos éticos
(12)

, esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Protocolo nº 115/11), com 
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certificado de apresentação para apreciação ética (n
o
 0139.0.051.000-111). Os pacientes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Destaca-se também que o estudo 

recebeu financiamento do edital universal do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (MCT/CNPq 14/2010), Processo 483285/2010-2. 

RESULTADOS  

Os resultados revelaram que 52,2% dos pacientes eram do sexo masculino e a média 

de idade de 46,6 anos (±12,3).  Em relação ao estado civil, 62,9% tinham companheiros. A 

respeito da religiosidade, 69,1% eram praticantes. A renda familiar variou de um a 30 salários 

mínimos, estando a maioria (92,1%) com apenas um salário mínimo (considerou-se o valor de 

R$ 622,00 como o salário mínimo do período da pesquisa). E, quanto à escolaridade, 

apresentaram média de 8,5 anos de estudo (±4,8). Em relação aos dados de hemodiálise, o 

tempo de realização dessa terapia variou de 4 a 252 meses, sendo a média de 72,7 meses 

(±62,4), ou seja, 6 anos. E o acesso vascular predominante foi a fístula arteriovenosa (93,8%).  

Para os diagnósticos de enfermagem, a média por paciente foi de 6,6 (±2,3), mediana 

de 7, valor mínimo de 3 e máximo de 15. O valor do teste de Kolmogorov-Smirnov 

evidenciou uma distribuição assimétrica (p<0,001). E o total dos diagnósticos foi de 24, a 

saber: Risco de Infecção (100%); Volume de líquidos excessivo (99,4%); Hipotermia 

(61,8%); Fadiga (47,2%); Autocontrole ineficaz da saúde (42,7%); Dentição prejudicada 

(38,2%); Risco de quedas (37,1%); Mobilidade física prejudicada (35,4%); Disfunção sexual 

(28,7%); Percepção sensorial perturbada: visual (28,1%); Insônia (25,3%); Conhecimento 

deficiente (18,5%); Dor Crônica (15,7%); Percepção sensorial perturbada: auditiva (15,2%); 

Proteção ineficaz (12,9%); Baixa autoestima situacional (12,4%); Dor Aguda (11,2%); Déficit 

no autocuidado para vestir-se (11,2%); Integridade da pele prejudicada (6,7%); Constipação 

(5,6%); Risco de Lesão (2,8%); Percepção sensorial perturbada: tátil (2,8%); Nutrição 

desequilibrada: menos do que as necessidades corporais (1,1%); e Diarreia (1,1%).  
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Para os problemas adaptativos, a média por paciente foi de 6,4 (±2,3), mediana de 6, 

valor mínimo de 2 e máximo de 13. O valor do teste de Kolmogorov-Smirnov revelou uma 

distribuição assimétrica (p<0,001). E o total foi de 22 problemas adaptativos, a saber: 

Retenção de líquido intracelular (99,4%); Hipercalemia (64,6%); Hipotermia (61,8%); Edema 

(53,9%); Intolerância à atividade (47,2%); Falha no papel (42,7%); Potencial para lesão 

(37,1%); Mobilidade andar e/ou coordenação restritos (35,4%); Hipocalcemia (34,8%); 

Disfunção sexual (28,7%); Deficiência de um sentido primário: visão (28,1%); Privação do 

sono (25,3%); Dor Crônica (15,7%); Deficiência de um sentido primário: audição (15,2%); 

Baixa autoestima (12,4%); Dor Aguda (11,2%); Perda de habilidade de autocuidado (11,2%); 

Integridade da pele prejudicada (6,7%); Constipação (5,6%); Deficiência de um sentido 

primário: tátil (2,8%); Nutrição menor que as necessidades do organismo (1,1%); e Diarreia 

(1,1%). 

A respeito da relação entre a Taxonomia II da NANDA Internacional e o modelo 

teórico de Adaptação, identificou-se uma semelhança entre 20 diagnósticos de enfermagem e 

22 problemas adaptativos. Restando apenas quatro diagnósticos de enfermagem (Risco de 

infecção; Dentição prejudicada; Conhecimento deficiente e Proteção ineficaz) sem estabelecer 

relação com os problemas adaptativos de Roy. 

O Quadro 1 apresenta a relação de semelhança dos diagnósticos de enfermagem da 

NANDA Internacional com os problemas adaptativos da Roy verificados na amostra. 

Quadro 1 – Relação de semelhança dos diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional e os problemas 

adaptativos da Roy nos pacientes submetidos à hemodiálise. Natal, 2012 

Domínios da 

NANDA 

Internacional 

Diagnósticos de 

Enfermagem da NANDA 

Internacional 

Problemas Adaptativos de 

Roy 

Modos segundo 

Roy 

Nutrição 

Volume de líquidos 

excessivo 

Edema 

F
is

io
ló

g
ic

o
 

Retenção de líquido 

intracelular 

Hipocalcemia 

Hipercalemia 

Nutrição desequilibrada: 

menos do que as 

necessidades corporais 

Nutrição menor que as 

necessidades do organismo 

Segurança/ Hipotermia Hipotermia 
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Proteção Integridade da pele 

prejudicada 

Integridade da pele 

prejudicada 

Risco de quedas 
Potencial para lesão 

Risco de lesão 

Percepção/ 

Cognição 

Percepção sensorial 

perturbada: auditiva 

Deficiência de um sentido 

primário: audição 

Percepção sensorial 

perturbada: visual 

Deficiência de um sentido 

primário: visão 

Percepção sensorial 

perturbada: tátil 

Deficiência de um sentido 

primário: tátil 

Atividade/ 

Repouso 

Fadiga Intolerância à atividade 

Insônia Privação do sono 

Mobilidade física 

prejudicada 

Mobilidade andar e/ou 

coordenação restritos 

Déficit no autocuidado para 

vestir-se 

Perda de habilidade de 

autocuidado 

Conforto 
Dor Crônica Dor Crônica 

Dor Aguda Dor Aguda 

Eliminação e 

Troca 

Constipação Constipação 

Diarreia Diarreia 

Autopercepção Baixo autoestima situacional Baixa autoestima 
Autoconceito 

Sexualidade Disfunção sexual Disfunção sexual 

Promoção da 

Saúde 

Autocontrole ineficaz da 

saúde 
Falha no papel 

Desempenho de 

papel 

Percebe-se, no Quadro 1, que os DEs identificados estavam presentes em nove 

domínios da Taxonomia II da NANDA Internacional. E que os domínios que apresentaram o 

maior número de diagnósticos contemplados foram: Segurança/Proteção e 

Atividade/Repouso. Observa-se também, no Quadro 1, que os problemas adaptativos de Roy 

que apresentaram semelhanças com os DEs da NANDA Internacional pertenciam aos modos 

fisiológico, autoconceito e desempenho de papéis. 

DISCUSSÃO 

Por consenso dos autores, nesta secção serão discutidos os dados da caracterização 

sociodemográfica e a relação de semelhança dos diagnósticos de enfermagem da NANDA 

Internacional acima da frequência relativa de 50% com os problemas adaptativos propostos 

por Roy. 

O estudo traçou uma amostra constituída em sua grande parte do sexo masculino e 

com a faixa etária variando de 21 a 65 anos. Dados nacionais da sociedade brasileira de 

nefrologia revelam que o percentual de pacientes em diálise do sexo masculino foi de 57%, 

com idade menor ou igual a 18 anos foi de 1,6%, e maior ou igual a 65 anos foi de 30,7% 
(1)

. 
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Outra pesquisa
(13)

 revelou que 62,6% eram do sexo masculino e a média de idade foi de 51,1 

anos. Corroborando com os dados do estudo em questão. 

No que tange à escolaridade, o nível mais prevalente foi o fundamental. Sabe-se que o 

baixo nível de escolaridade pode tornar difícil a compreensão dos aspectos cognitivos da 

doença e tratamento, fato que poderá acarretar em um problema na adesão terapêutica
(14)

. No 

que diz respeito à renda familiar, o quesito poder aquisitivo de 1 salário mínimo obteve a 

maioria das respostas. A baixa renda tende a se associar com outros problemas públicos, tais 

como: dificuldade ao acesso ao serviço de saúde, à nutrição adequada, ao transporte, ao 

tratamento farmacológico dialítico. Dificultando, assim, para a adaptação ao novo estilo de 

vida imposto pela doença
(14)

. 

Em sua maioria os participantes da amostra tinham a presença de um companheira(o) 

e eram praticantes de crenças religiosas. Estudo
(14)

 que traça a qualidade de vida dos pacientes 

em hemodiálise revela que na sua amostra 51,5% eram casados e 84,8% tinham orientação 

religiosa. Ter um companheiro torna-se vantajoso para o paciente com doença renal em 

hemodiálise, uma vez que este necessita de ajuda para a realização de algumas atividades de 

vida diária, assim como para possíveis complicações e intercorrências. Outro aspecto positivo 

para este paciente é a participação em grupos religiosos, uma vez que melhora a sua vida 

psicossocial, pois ficam menos tempo sozinhos, diminuindo a ansiedade e tensão
(15)

. 

Em relação aos diagnósticos de enfermagem, os que apresentaram frequência relativa 

superior a 50%, neste estudo, foram: Risco de Infecção (100%); Volume de líquidos 

excessivo (99,4%) e Hipotermia (61,8). Na realidade brasileira, alguns estudos
(16-18)

 

identificaram diagnósticos de enfermagem segundo a NANDA Internacional no setor 

hemodialítico, sendo os principais: Risco de infecção; Perfusão tissular ineficaz: Renal; 

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

Autoestima situacional; Proteção ineficaz; Desobediência; Dor aguda; Percepção sensorial 
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perturbada; Insônia; Tristeza crônica; Conhecimento deficiente; Medo; Mobilidade física 

prejudicada; Risco de sentimento de impotência; Manutenção ineficaz da saúde. Vale ressaltar 

que, dentre esses estudos, poucos utilizaram uma teoria de enfermagem como subsídio e 

nenhum utilizou o modelo teórico de Roy. 

O DE Risco de Infecção, presente em todos os pacientes, não estabeleceu relação de 

semelhança com o problema adaptativo Infecção. Já que, para a NANDA Internacional, tal 

diagnóstico é definido como risco aumentado de ser invadido por organismos patogênicos. Os 

fatores de risco para a inferência do diagnóstico risco de infecção foram a realização de 

procedimentos invasivos que, neste caso, se configurou como a hemodiálise e a presença da 

doença crônica
(19)

. 

O segundo diagnóstico mais frequente no estudo foi volume de líquido excessivo com 

o percentil de 99,4%. Uma pesquisa
(20) 

realizada com o objetivo de identificar o perfil dos 

diagnósticos de enfermagem nos pacientes em hemodiálise destacou que cerca de 70% da 

amostra apresentou o DE Volume de líquido excessivo, predominando as características 

definidoras ganho de peso em curto período e alteração da pressão arterial e o fator 

relacionado mecanismos reguladores. Controlar a ingesta de líquidos em pacientes em 

hemodiálise é um importante preditor de resultados, contudo é uma restrição de difícil 

obtenção. Assim, estimular para melhor adesão dos pacientes quanto ao seguimento das 

orientações oferecidas é papel fundamental da equipe de enfermagem
(21).

  

Estabeleceu-se a relação do DE volume de líquido excessivo, presente no domínio 

dois (nutrição) e na classe cinco (hidratação) da NANDA Internacional, com os problemas 

adaptativos de Roy retenção de líquido intracelular, hipercalemia, edema e hipocalcemia do 

processo complexo fluídos e eletrólitos 
(6,19)

. Verifica-se que existe divergência na posição 

dos termos, uma vez que o problema adaptativo está em um processo complexo diferente do 

domínio do DE da NANDA Internacional. 
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Porém, ressalta-se que na Taxonomia II da NANDA Internacional não existe o 

domínio fluídos e eletrólitos. Os domínios presentes na referida classificação são: promoção 

da saúde, nutrição, eliminação e troca, atividade e repouso, percepção e cognição, 

autopercepção, papéis e relacionamentos, sexualidade, enfrentamento/tolerância ao estresse, 

princípios da vida, segurança/proteção, conforto e crescimento/desenvolvimento
(19)

. 

Por outro lado, no modelo teórico de Roy, a organização dos problemas adaptativos é 

dividida em quatro modos: fisiológico, autoconceito, desempenho de papéis e 

interdependência. Sendo o modo fisiológico correspondente aos incentivos ambientais a um 

corpo humano, envolvendo assim cinco necessidades básicas de integridade fisiológica 

(oxigenação, nutrição, eliminação, atividade e repouso, e proteção) e quatro processos 

complexos (sentidos, líquidos-eletrólitos, função neurológica e função endócrina). O 

Autoconceito englobando os aspectos psicológicos e espirituais que a pessoa mantém sobre 

ela mesma, possuindo dois componentes: eu físico e eu pessoal. O modo de desempenho de 

papéis identificando os padrões de interação social da pessoa, em relação aos outros, 

refletidos por papéis primários, secundários e terciários. E, por último, o de interdependência, 

que envolve interação com as outras pessoas, focalizando relacionamentos íntimos ou na 

posição na sociedade
(6)

. 

Relacionou-se por semelhança o problema adaptativo hipotermia, que está 

contemplado no modo fisiológico na necessidade básica proteção proposto por Roy com o DE 

hipotermia da NANDA Internacional, que está presente no domínio onze 

(segurança/proteção), com a definição de temperatura corporal abaixo dos parâmetros 

normais
(6,19)

. É notória a relação entre esse diagnóstico e o problema adaptativo hipotermia, 

devido à semelhança nos seus agrupamentos do domínio com a necessidade básica e das suas 

terminologias.  
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Estudo
(22)

 realizado com 65 prontuários, com o objetivo de analisar as complicações 

do paciente em terapia hemodialítica, revelou que a hipotermia foi a segunda intercorrência 

mais prevalente nesta população. A hipotermia está relacionada ao resfriamento do sangue 

pela circulação extracorpórea, pois a linha do sangue e/ou solução do dialisato ficam expostas 

à temperatura ambiente, fato que provoca a perda de calor por convexão
(23)

.  

A relação entre a taxonomia dos diagnósticos da NANDA Internacional e os quatros 

modos adaptativos da Roy foi abordada em uma pesquisa 
(24)

, na qual os autores relataram a 

existência de divergências numéricas entre as duas tipologias, visto que a de Roy apresenta 

uma quantidade inferior dos diagnósticos. O estudo destaca ainda uma forte relação ao se 

comparar as duas tipologias, fato que pode ser consequência da teórica Sister Callista Roy ter 

sido membro da NANDA Internacional desde os seus primeiros trabalhos. 

Logo, fica clara a relação entre as denominações dos DEs da NANDA Internacional 

com os problemas adaptativos do modelo teórico de Roy nos pacientes submetidos à 

hemodiálise. 

CONCLUSÃO 

Foram estabelecidas 20 relações de semelhança entre os DEs da NANDA 

Internacional e os problemas adaptativos de Roy, a saber: Volume de líquidos excessivo e 

Edema/Retenção de líquido intracelular/Hipocalcemia/Hipercalemia; Nutrição desequilibrada: 

menos do que as necessidades corporais e Nutrição menor que as necessidades do organismo; 

Hipotermia e Hipotermia; Integridade da pele prejudicada e Integridade da pele prejudicada; 

Risco de quedas/Potencial para lesão e Risco de lesão; Percepção sensorial perturbada: 

auditiva, visual e tátil e Deficiência de um sentido primário: audição, visão e tátil; Fadiga e 

Intolerância à atividade; Insônia e Privação do sono; Mobilidade física prejudicada e 

Mobilidade andar e/ou coordenação restritos; Déficit no autocuidado para vestir-se e Perda de 

habilidade de autocuidado; Dor Crônica e Dor Crônica; Dor Aguda e Dor Aguda; 
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Constipação e Constipação; Diarreia e Diarreia; Baixa autoestima situacional e Baixa 

autoestima; Disfunção sexual e Disfunção sexual; e Autocontrole ineficaz da saúde e Falha no 

papel.  

Logo, observou-se uma semelhança entre os DEs estipulados pela NANDA 

Internacional e os problemas adaptativos de Roy para pacientes em hemodiálise. A 

configuração dessas semelhanças exigiu uma análise crítica do modelo teórico adotado, já que 

o mesmo apresenta formas diferentes de estabelecer os diagnósticos de enfermagem. Destarte, 

destaca-se que o modelo teórico de adaptação de Roy percebe o paciente de forma 

biopsicosocial e busca transformar seus problemas de adaptação em indicadores positivos, e a 

NANDA Internacional classifica os problemas de enfermagem em DEs plausíveis de 

intervenções voltadas para a promoção da saúde do indivíduo, da família e da comunidade. 

Outrossim, o uso do processo de enfermagem, sob o contexto de uma teoria e de um sistema 

de classificação próprios da área, subsidia a assistência e contribui para o fortalecimento 

científico da enfermagem. 

Convém destacar como fator de limitação deste estudo o fato de ter sido realizado 

apenas com as etapas de investigação (avaliação de comportamento e estímulos) e diagnóstico 

do processo de enfermagem. Dessa forma, sugere-se a realização de novos estudos que 

contemplem todas as etapas do PE, tendo em vista a realização de intervenções específicas e o 

alcance de resultados esperados objetivando melhor qualidade de vida do paciente renal 

crônico em hemodiálise. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 O estudo foi realizado com 178 pacientes renais crônicos submetidos à 

hemodiálise, sendo 52,2% do sexo masculino e com média de idade de 46,6 anos 

(±12,3). Em relação ao estado civil, 62,9% tinham companheiros. A respeito da 

religiosidade, 69,1% eram praticantes. A renda familiar variou de um a 30 salários 

mínimos, estando a maioria (92,1%) com apenas um salário mínimo (considerou-se 

o valor de R$ 622,00 como o salário mínimo do período da pesquisa). E, quanto à 

escolaridade, apresentaram média de 8,5 anos de estudo (±4,8).  

Em relação aos dados de hemodiálise, o tempo de realização dessa terapia 

variou de 4 a 252 meses, sendo a média de 72,7 meses (±62,4), ou seja, 6 anos. E o 

acesso vascular predominante foi a fístula arteriovenosa (93,8%).   

Em relação à taxonomia da NANDA Internacional, foram encontrados 24 

diagnósticos de enfermagem. Os pacientes entrevistados tiveram média de 6,6, 

mediana de 7, valor mínimo de 3 e máximo de 15 diagnósticos de enfermagem. Sete 

diagnósticos estiveram acima do percentil 75, e são eles: risco de infecção (100%), 

volume de líquidos excessivo (99,4%), hipotermia (61,8%), fadiga (47,2%), 

autocontrole ineficaz da saúde (42,7%) e dentição prejudicada (38,2%).  

Os fatores relacionados e de risco em correspondência a esses DEs foram: 

procedimentos invasivos, doença crônica, mecanismos reguladores comprometidos, 

exposição a ambiente frio , ingesta excessiva de líquidos, higiene oral ineficaz, 

estado da doença, anemia, complexidade do regime terapêutico e higiene oral 

ineficaz. E as características definidoras: azotemia, eletrólitos alterados, ganho de 

peso em curto período, hemoglobina hematócrito e diminuídos, temperatura corporal 

abaixo dos parâmetros normais, ingestão maior que o débito, edema, incapacidade 

de manter nível habitual de atividade física, cansaço, escolhas na vida diária 

ineficazes para atingir as metas de saúde, expressão de dificuldade com os regimes 

prescritos, falta de alguns dentes e halitose. 

Relativo ao modelo teórico de Roy, os pacientes entrevistados tiveram média 

de 6,4, mediana de 6, valor mínimo de 2 e máximo de 13 problemas adaptativos. O 

total dos problemas adaptativos foi de 22, sendo os acima do percentil 75: retenção 

de líquido intracelular (99,4%), hipercalemia (64,6%), hipotermia (61,8%), edema 

(53,9%), intolerância à atividade (47,25). Os estímulos focais e contextuais 
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relacionados a esses problemas foram: lesão renal; circulação extracorpórea; 

hemodiálise; não segue restrição hídrica; distúrbio eletrolítico; ambiente frio; e 

efeitos adversos relacionados ao tratamento. E os comportamentos foram: anúria, 

desequilíbrio hidroeletrolítico, aumento de peso em curto período, aumento do 

potássio sérico, temperatura corporal abaixo de 36°C, retenção de líquidos, fadiga 

em realizar atividades de vida diária; e dificuldade em realizar atividades de vida 

diária.  

No que tange à semelhança entre os DEs da NANDA Internacional e os 

problemas adaptativos propostos por Roy, foram estabelecidas 20 relações, a saber: 

Volume de líquidos excessivo e Edema/Retenção de líquido 

intracelular/Hipocalcemia/Hipercalemia; Nutrição desequilibrada: menos do que as 

necessidades corporais e Nutrição menor que as necessidades do organismo; 

Hipotermia e Hipotermia; Integridade da pele prejudicada e Integridade da pele 

prejudicada; Risco de quedas/Potencial para lesão e Risco de lesão; Percepção 

sensorial perturbada: auditiva, visual e tátil e Deficiência de um sentido primário: 

audição, visão e tátil; Fadiga e Intolerância à atividade; Insônia e Privação do sono; 

Mobilidade física prejudicada e Mobilidade andar e/ou coordenação restritos; Déficit 

no autocuidado para vestir-se e Perda de habilidade de autocuidado; Dor Crônica e 

Dor Crônica; Dor Aguda e Dor Aguda; Constipação e Constipação; Diarreia e 

Diarreia; Baixa autoestima situacional e Baixa autoestima; Disfunção sexual e 

Disfunção sexual; e Autocontrole ineficaz da saúde e Falha no papel. 

Assim, a análise dos diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional e 

dos problemas adaptativos de Roy em pacientes renais crônicos em hemodiálise 

possibilitou um conhecimento aprofundado dos estímulos, comportamentos, fatores 

relacionados, fatores de risco e características definidoras diante do processo 

saúde/doença desta clientela. Tal conhecimento mostra-se relevante para a prática 

assistencial, uma vez que com os achados apresentados pode-se elaborar um plano 

de cuidados direcionado às necessidades reais ou potenciais desses pacientes, 

possibilitando maior organização da assistência com cuidados mais precisos e 

eficientes, tanto na área da prevenção como no tratamento das complicações desse 

tratamento. 

Destaca-se a contribuição deste estudo para o fortalecimento da profissão, já 

que utilizou o sistema de classificação da NANDA Internacional sob um referencial 
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teórico próprio da enfermagem. Além de contribuir para a melhora na comunicação 

entre o enfermeiro e a equipe de enfermagem. 

Como fator limitante deste estudo, aponta-se o fato de ter sido realizado com 

apenas duas etapas do processo de enfermagem. Dessa forma, sugere-se a 

realização de novas pesquisas que contemplem todas as etapas do PE, tendo em 

vista a realização de intervenções específicas e o alcance de resultados objetivando 

melhor qualidade de vida do paciente renal crônico em hemodiálise. 
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados baseado na teoria de Roy e na 
NANDA Internacional - Entrevista. 

 

1) IDENTIFICAÇÃO Data: 

1.1 Nome(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 Ocupação:  1.(    )Desempregado     2.(   )Aposentado/Beneficiado    3. (    )Outros:     

 

2) DOMÍNIO 1: PROMOÇÃO DA SAÚDE 

2.1 Tempo de diagnóstico da DRC (em anos):                 2.2 Tempo da HD (em meses): 

2.3 Sítio da diálise:  1.(    )FAV    2.(    )CDL/CTL     3.(    )Permcath    4.(    )Prótese 

2.4 Número de internações hospitalares após o início da hemodiálise: 

2.5 Conhecimento sobre seu estado de saúde (doença/tratamento): 
 

2.6 Como você se sentiu ao receber a notícia de que teria que realizar hemodiálise? 

2.7 O que a HD representa para você? 

2.8 O que você faz para melhorar seu estado de saúde? 1.(   )usa medicações 2. (   ) faz HD 

3.(   ) alimentação saudável 4.(   )atividade física 5.(   )outros: 

2.9 Intercorrências que já ocorreram durante a hemodiálise? 1. (   ) Nenhuma     2. (   )Hipotensão     

3. (    )Hipertensão 4.(    )Cefaleia         5. (    )Náuseas      6. (    )Vômitos 

7.(    ) Calafrio     8. (    )Febre      9.(    )Outras: 

2.10 Quais intercorrências já ocorreram no acesso? 1.(    ) Nenhuma       2.(    )Edema 

3. (    )Dor     4.(    )Hiperemia     5.(    )Disfunção     6.(    )Infecção    

7.(    )Outros: 

2.11 Medicações em uso: 1.(    ) Nenhum     2. (    ) Carbonato de cálcio    3. (    ) Vitaminas    

4.(    ) Sulfato ferroso     5.(    ) Anti-hipertensivos      6.(    ) Eritropoetina         

7.(   )Renagel-quelante de fósforo 8.(   )Outros: 

2.12 Presença de HAS?     1.(    ) Sim   2.(   )Não 

2.12.1 Tratamento medicamentoso para HAS? 1.(    ) Sim   2.(   )Não 

2.13 Presença de DM?     1.(    ) Sim   2.(   )Não 

2.13.1 Tratamento medicamentoso para DM? 1.(    ) Sim   2.(   )Não 

2.14 Existe hábito de: 

2.14.1 (   )Etilismo                               Tipo: Frequência(dias/semana): Tempo(anos): 

2.14.2 (   )Tabagismo Tipo: Frequência(cigarros/dia): Tempo(anos): 

 

3) DOMÍNIO 2: NUTRIÇÃO 

3.1 Condição atual do apetite: 1.(   ) Aumentada 2.(   ) Diminuída 3.(   ) Conservada 

3.2 Tipo da Dieta: 1.(   ) Normal 2.(   )Restrita/Tipo: 

3.3 Presença de algum distúrbio alimentar: 1. (   )Nenhum    2.(    ) Anorexia    3.(    )Disfagia    

4.(    )Empachamento     5. (   )alteração no paladar           6.(   )Dificuldade de mastigação 

7. (  ) Dificuldade de deglutição 8.(  ) Outros: 

3.4 Quantidade de líquidos ingeridos por dia em (mL):  

 

4) DOMÍNIO 3: ELIMINAÇÃO E TROCA 

4.1 Anúrico(50ml/dia): 1.(    )Sim Pule para questão  4. 5      2.(    ) Não 

4.2 Característica da urina: 1.(   )límpida      2.(   )amarela âmbar   3.(   )hematúria 

4. (   ) Outros: 

4.3 Volume urinário (mL/dia):  

4.4 Desconforto urinário: 1. (  ) Nenhum    2. (  ) Ardor 3. (  ) Dificuldade para eliminação   

4.  (  ) Outros: 

4.5 Tipo habitual de fezes: 1. (     ) Normal      2. (     ) Pastosa    3. (     ) Diarreicas       
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4. (     ) Endurecida 

4.6 Desconforto ao defecar: 1. (   ) Nenhum 2. (   ) Dificuldade 3. (   ) Cólica 

4. (   ) Sangramento 5.(   ) Outros: 

 

5) DOMÍNIO 4: ATIVIDADE/REPOUSO 

5.1 Tipo de sono: 1.(   ) Ininterrupto 2.(   ) Interrompido 3.(   ) Agitado 

4.(   ) Acorda 
descansado 

5.(   ) Demora para dormir 6.(   ) Outros: 

5.2 Acorda disposto para as atividades de vida diárias (AVD) 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

5.3 Realiza alguma atividade 
física? 

1.(   )Não 2.(   )Sim Qual? 

5.4 Limitações para realizar quais atividades de vida diárias (AVD): 

1.(   ) Subir escada 2.(   ) Andar 3.(   ) Tomar banho 4.(   ) Outra: 

5.5 Sinais e sintomas presentes durante a AVD: 1.(   ) Cansaço ou fadiga 2.(   ) Falta de ar 

3.(   ) Tontura 4.(   ) Dor 5.(   ) Outros:  

5.6 Atividade de lazer: 1. (   ) Ler 2. (   ) Ver televisão 3. (   ) Conversar 

4. (   ) Outra: 

5.7 Atividade que gostaria de fazer e não pode: 1.(   ) Sim 2.(   ) Não 

Qual: 

 

6) DOMÍNIO 5: PERCEPÇÃO/COGNIÇÃO 

6.1 Como é para você: 

6.1.1 Aprender coisas novas: 1.(   )Fácil 2. (   )Difícil 

6.1.2 Falar 1.(   )Fácil 2. (   )Difícil 

6.1.3 Ler 1.(   )Fácil 2. (   )Difícil 

6.1.4 Memorizar 1.(   )Fácil 2. (   )Difícil 

6.1.5 Escrever 1.(   )Fácil 2. (   )Difícil 

6.1.6 Compreender 1.(   )Fácil 2. (   )Difícil 

 

7) DOMÍNIO 6: AUTOPERCEPÇÃO 

7.1 Como você vê a si próprio? 

7.2 Deseja ser diferente: 1.(   ) Sim 2.(   ) Não 

Justifique: 

7.3 Modificação no corpo relacionados à doença: 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

Justifique: 

7.4 Satisfação com a aparência, estilo de vida e realizações: 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

Justifique 

7.5 Planos para o futuro no momento: 

 

8) DOMÍNIO 7: PAPÉIS E RELACIONAMENTOS 

8.1 Com quem vive: 1.(   ) esposa/marido 2.(   )filhos 3.(   )irmãos 

4.(   )pais 5.(   )Outros: 

8.2 Você se relaciona bem com sua família? 1.(    )Sim 2. (   ) Não 

8.3 Você cuida de alguém? 1.(   ) Sim 2. (   ) Não 

De quem? 

8.4 Satisfação com o papel de cuidador: 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

Justifique: 

8.5 É cuidado? 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

8.6 Satisfação com a posição de ser cuidado: 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

Justifique:  

8.7 Sente solidão: 1.(   ) Sim 2.(   ) Não 



75 

 

 

8.8 Práticas para evitar a solidão: 

8.9 A hemodiálise afetou: 1. (   ) Sua família 2. (   ) Seu lazer 

3. (   ) Suas finanças 4. (   ) Seu modo de agir, sentir e pensar 5. (   ) Outros: 

8.10 Capacidade de decidir sozinho sobre: 1. (   ) Forma de passar o dia 

2. (   ) Fazer compras 3. (   ) Receber pagamentos 4. (   ) Fazer pagamentos 

5. (   ) Ir às consultas 6. (   ) Outros: 

 

9) DOMÍNIO 8: SEXUALIDADE 

9.1 Vida sexual? 1.(   )Sim 2.(   ) Não 

Se não, justifique: 

9.2 Com a doença a frequência diminui? 1.(   )Sim 2.(   )Não 

Se sim:    1.(   )Dispneia 2.(   )Falta de interesse 3.(   )Outros: 

 

10) DOMÍNIO 9: ENFRENTAMENTO/ TOLERÂNCIA AO ESTRESSE 

10.1 Como você reage diante do estresse? 1. (   ) Prefere ficar só  2. (   ) Chora 

3. (   )Não se alimenta 4.(   )Pede ajuda 5.(   ) Outros: 

10.2 Sentimentos que apresenta com frequência: 1. (   ) Medo 2. (   ) Ansiedade 

3.(   ) Tristeza 4.(   ) Raiva 5.(   ) Ódio 

6.(   ) Alegria 7.(   ) Insegurança 8.(   ) Outros: 

 

11) DOMÍNIO 10: PRINCÍPIOS DE VIDA 

11.1 Sente fé? 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

11.2 A fé ajuda a você a enfrentar os problemas 
diários?     

1. (   ) Sim    2. (   ) Não 

Justifique 

 

12) DOMÍNIO 11: SEGURANÇA/ PROTEÇÃO 

12.1 Integridade da pele prejudicada 1.(   )Sim 2.(   )Não 

12.2 Dificuldade atual para andar 1.(   )Sim 2.(   )Não 

Justifique: 

12.3 Houve alguma queda nos últimos 6 meses? 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

Número de ocorrências: 

12.4 Tonturas/ vertigem ao mudar de posição atualmente? 1. (   ) Sim 2. (   ) Não 

12.5 Utiliza apoio para andar? 1. (   ) Sim  Qual o tipo? 2. (   ) Não 

12.6 Na sua clínica tem: 1. (   ) Mobílias/ objetos em excesso  2. (   ) Piso escorregadio 

3. (   ) Ambiente pouco iluminado 4. (   ) Outros: 

 

13) DOMÍNIO 12: CONFORTO 

13.1 Desconforto/ dor: 1. (   ) Nenhum 2. (   ) Aguda 3. (   ) Crônica 

13.2 Local/Causa:  

13.3 Há quanto tempo? 13.4 Intensidade da dor: 
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APÊNDICE B – Instrumento de coleta de dados – Exame físico 
 

 

1) EXAME FÍSICO GERAL 

1. Estado geral:  1.(    ) Bom       2.(    ) Regular     3.(   )Grave 

2. Estado mental:   1.( ) Consciente 2.( )Inconsciente 3.( ) Orientado    4.( ) Desorientado 

3. Tipo morfológico:   1.(     ) Brevilíneo    2. (     ) Normolíneo     3.(     ) Longilíneo 

4. Movimentação:     1.(  ) Deambula  sem ajuda 2.(  ) Deambula com ajuda     3.(  ) Claudica 

4.(    ) Não deambula 

5. Pele/mucosa:   1.(    ) Corada   2.(    ) Pálida   3.(    ) Cianose   4.(    )Icterícia   

5.(   ) Anasarca   6.(  )Outros: 

6. Higiene: 1. (    ) Higiene corporal adequada                                                      2. (    ) Higiene corporal deficitária 

3. (    ) Higiene oral adequada                                                              4. (    ) Higiene oral deficitária 

2)MENSURAÇÕES 

7. Pressão arterial:__________/___________mmHg Membro:    8. Pulso:________bat/min 

9. Respiração:_________rpm        10. T:_______
o
C       11. FC:_____________bat/min 

12. Circunferência do abdome: ________cm    13. 
Peso:_________Kg    

14. Peso 
seco:__________Kg 

15. Altura:_____cm     16: IMC:______ Kg/m2     17. Prega cutânea do tríceps:_____mm/_______mm 

18. Prega cutânea do abdome: ____mm/____mm 19. Prega cutânea escapular:___mm/______mm 

3) EXAME DOS SEGMENTOS 

Cabeça  

20. FÁCEIS: 1. (   ) Normal 2. (   ) Renal 3. (   ) Cushingoide 4. (   )Outras: 

21. 
CRÂNIO: 

1. (   ) Normal      2. (    ) Tumores     3. (   )Outros: 

22. OLHOS:   1. (    ) Acuidade visual mantida 2.(    ) Acuidade visual diminuída   

3.(    ) Uso de óculos/lentes                   4.(    ) Pálpebras edemaciadas 5. (    ) Ptose 

23. NARIZ:  1.(  ) Septo central   2.(  ) Septo com desvio lateral   3.(  ) Presença de obstrução   

4.(    ) Rinorreia   5.(    ) Epistaxe   6.(    ) Dor   7.(    ) Alterações do olfato 

24. SEIOS 
PARANASAIS:  

1.(  ) Dor no seio frontal e maxilar   2. (   )Indolor 

25. BOCA:  1. ( ) Halitose 2. ( ) Lábios e mucosa oral integra 3. ( ) lesões nos lábios/mucosa   

4.(  ) Arcada dentária incompleta   5.(  ) Arcada dentária completa   

6.(  ) Uso de prótese e aparelhos ortodônticos 7.(  ) Presença cáries   8.(  ) Língua saburrosa 

26. OUVIDOS:  1.(    ) Acuidade auditiva normal   2.(    ) Acuidade auditiva diminuída 

3.() Presença de cerume   4.() Otalgia 5.( ) Otorreia   6.(   ) Presença de linfonodos 

27. PESCOÇO:  1. (    ) Presença de linfonodos 2.(   )Estase jugular a 45graus. 

28. TIREOIDE:  1. (    ) Sem alterações    2. (   )Com alterações   

29. CARÓTIDAS:  1. (    ) Batimentos simétricos 2. (   ) Batimentos assimétricos 

Tórax 

30. Tipo  1. (    ) Tórax normal    2. (   ) Tórax escavado   

3. (    ) Tórax globoso/barril 4. (   ) Tórax “peito de pombo” 

31. Ritmo 1. (    ) normal 2. (   ) anormal: 

32. Ausculta pulmonar 1. (    ) MV      2. (   ) Ruídos Adventícios: 

33. Ausculta cardíaca  1. (    ) BNF    2. (   )Sopros 

Abdome 

34. Tipo  1. (    ) Plano   2. (   ) Globoso        3. (    ) Escavado 4. (    ) Ascítico    

35.  Ruídos Hidroaéreos 
(RHA)  

1.( )presente       2.(  ) ausente    3.(   )hipoativo   4.(   )hiperativo 

Membros superiores e inferiores 

36. MEMBROS SUPERIORES E 
INFERIORES:       

1.( ) Normal 2.(    ) Plegia 3.(    ) Parestesia 

4.(   ) Presença de edema   5.(    ) Musculatura eutrófica   6.(    )  M. hipotrófica        

7.(    ) M. hipertrófica    8.(    ) Presença de varizes 9.(   ) Rede venosa preservada 

Exame Neurológico 
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37. PERCEPÇÃO SENSORIAL:  

37.1 Sensibilidade tátil presente/ausente (   ) 

37.2 Térmica presente/ausente (   ) 

37.3 Dolorosa presente/ausente (   ) 

 

EXAMES 
LABORATORIAIS 

Valores encontrados Valores de referência 

38.Ureia (Upré/Upós)  10-50mg/dl 

39.Creatinina  (Cr)  0,4-1,3 mg/dl 

40.Cálcio (Ca)  1,0-1,3 mEq/dl 

41.Potássio (K)  3,5-5,5 mEq/l 

42.Hemoglobina (Hg)  
Mulheres: 11,5 a 16,4 g/dl 

Homens:13,5 a 18 g/dl 

43.Hematócrito (Ht)  
Mulheres: 36,0 a 47,0 % 

Homens: 40 a 54% 

44.Paratormônio (PTH)  10-55 pg/ml 

45. KT/V  Maior que 1,2 

46. Fósforo (P)  3-4,5mg/dl 
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APÊNDICE C – Medidas e avaliações físicas para elaboração do exame físico 

 

 

1. A Pressão arterial: foi obtida por meio do aparelho esfigmomanômetro 
aneroide e estetoscópio. A medida da pressão arterial foi realizada conforme 
preconizam as VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO (2010): 

 Certificamos se o paciente não: estava com a bexiga cheia, tinha 
praticado exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, ingerido bebida 
alcoólica, café ou alimentos e fumado nos 30 minutos anteriores.  

 Mantemos as pernas do paciente descruzadas e os braços na altura do 
coração. 

 Deixarmos o paciente descansar 5 a 10 minutos. 

 Usamos manguito de tamanho adequado (bolsa de borracha com largura 
= 40% e comprimento = 80% da circunferência do braço).  

 Palpamos o pulso radial e insuflamos até o seu desaparecimento para 
estimar a Sistólica. 

 Posicionamos a campânula do estetoscópio sobre a artéria braquial; 

 Inflamos rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da 
pressão sistólica. Desinflamos lentamente. 

 Determinamos a sistólica no aparecimento dos sons e a diastólica no 
desaparecimento dos sons.  E os valores não foram arredondados. 
 

2. Temperatura: o valor da temperatura foi obtido através de termômetro de 
vidro com coluna de mercúrio, colocado no centro da axila, sendo solicitado 
ao paciente que abaixe o braço sobre o termômetro e permaneça nessa 
posição durante 5 minutos.  

3. Frequência respiratória: foi contada com o paciente na posição sentada, onde 
colocamos a mão diretamente no abdome do paciente e contamos o número 
de respirações durante 1 minuto. 

4. Pulso arterial: foi verificado com o paciente deitado ou sentado com o braço 
ao longo do tórax com o punho levemente flexionado e a palma voltada para 
baixo. Colocamos as polpas digitais do indicador e médio sobre o pulso; junto 
ao lado radial, compremos suavemente contra o rádio para que o pulso torne-
se palpável. Após o pulso ser sentido, iniciamos sua contagem durante um 
minuto. 

5. Peso: foi obtido através do uso de uma balança antropométrica manual de 
adulto da marca Filizola, presente na instituição na qual o estudo foi realizado. 
A balança sempre foi aferida antes da medida. 

6. Acuidade visual: foi testada pelos movimentos oculares reflexos ou 
voluntários, coordenados pelos nervos oculomotores. E testamos cada olho 
separadamente, ocluindo um de cada vez, sem pressioná-los. 

7. Acuidade auditiva: foram feitas perguntas ao cliente e observamos suas 
respostas. Verificaremos também a resposta do cliente à voz sussurrada. 

8. Intensidade da dor: foi avaliada através da Escala Numérica Visual (ENV), 
criada pelas próprias pesquisadoras através de adaptação da escala presente 
nas recomendações da Associação de Medicina Intensiva Brasileira sobre 
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analgesia, sedação e bloqueio neuromuscular em terapia intensiva (AMIB, 
1999). O paciente foi orientado quanto ao uso da escala, explicamos que a 
mesma encontra-se graduada de zero a dez, sendo o zero indicativo de 
ausência de dor, e o dez indicativo da pior dor imaginável.  

 

Os valores dos sinais vitais (pressão arterial, temperatura, frequência respiratória 
e frequência cardíaca) considerados variações normais para adultos foram: 
Temperatura axilar: 36,5oC; Pulso: 60 a 100 batimentos/minuto; Respiração: 12 a 
20 respirações/minutos (POTTER; PERRY, 1999). A pressão arterial foi 
considerada segundo os valores estabelecidos no Quadro 6. 

 

QUADRO 6- Classificação da Pressão arterial (>18 anos) 

CLASSIFICAÇÃO SISTÓLICA (mmHg) DIASTÓLICA (mmHg) 

Ótimo <120 <80 
Normal <130 <85 
Limítrofe 130-139 85-89 
Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 
Hipertensão estágio 2  160-179 100-109 
Hipertensão estágio 3  
Hipertensão sistólica 
isolada 

≥180 
≥ 140 

≥ 110 
‹ 90 

Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias diferentes, a 
maior deve ser utilizada para classificação da pressão arterial. 

Fonte: VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO. Rev. Bras. de 
Hipertensão, vol. 17, n. 1,     janeiro/ março de 2010. 
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APÊNDICE D- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
CURSO DE MESTRADO 

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 

 

Esclarecimentos 

A hemodiálise é a principal opção de tratamento da doença renal crônica. O paciente 

na hemodiálise estabelece uma relação de dependência com a máquina de diálise e com a 

equipe de saúde, além de ter que cumprir um esquema terapêutico rigoroso. Esse 

tratamento geralmente causa grandes mudanças na vida do paciente. Por estes motivos, 

estamos interessadas em realizar um estudo com essas pessoas. O título do trabalho é 

Diagnósticos de Enfermagem em pacientes em tratamento hemodialítico: relacionando a 

teoria de Roy e a NANDA Internacional, que é coordenado e desenvolvido pela professora 

Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, juntamente com a mestranda de enfermagem Cecília 

Maria Farias de Queiroz Frazão. 

O objetivo desta pesquisa é identificar os problemas de saúde de pacientes em 

hemodiálise segundo a teoria de Roy e a NANDA Internacional. A teoria de Roy possibilita 

que o enfermeiro auxilie o paciente a apresentar comportamentos positivos diante das 

alterações ocasionadas pela sua doença. E a NANDA Internacional consiste na 

classificação dos problemas de saúde dos pacientes identificados pelos enfermeiros. 

Convidamos você para participar deste estudo, e contamos com o seu apoio para 

que seja realizada uma entrevista e um exame físico. A nossa conversa durará mais ou 

menos uma hora. A entrevista tem a finalidade de obter algumas informações a seu respeito 

e inclui dados pessoais, dados relacionados ao seu estilo de vida, ao seu estado de saúde e 

às mudanças ocasionadas pela hemodiálise. Também iremos examiná-lo, avaliando seus 

olhos, ouvidos, boca, coração, pulmão, abdome, braços e pernas. Mediremos sua altura, 

pressão arterial, temperatura, respiração e pulso. Nesta avaliação, não haverá nenhum 

desconforto e só farei isso se você concordar. Os valores avaliados serão informados a você 
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e registrados em uma ficha própria. Acreditamos que este trabalho contribuirá para a 

melhoria do trabalho da enfermagem com pacientes em hemodiálise. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos e podem estar 

relacionados a algum tipo de constrangimento, que serão minimizados pelo cuidado que 

teremos ao realizar a pesquisa. Você não estará recebendo nenhum benefício diretamente, 

no entanto, com esta pesquisa, estará cooperando para melhorar a qualidade do cuidado 

prestado pela enfermagem. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Se você tiver algum gasto que 

seja devido à sua participação na pesquisa, será ressarcido, caso solicite. Em qualquer 

momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá 

direito a indenização. 

Uma cópia deste Termo ficará com você e toda a dúvida que tiver a respeito desta 

pesquisa poderá perguntar diretamente para a professora Ana Luisa Brandão de Carvalho 

Lira, através do telefone (84) 3215-3889, no Departamento de Enfermagem (DENF) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizado no Campus Universitário, 

n. 3000. Bairro: Lagoa Nova, Natal/RN.  

Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Endereço: Campus 

Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa: “Diagnósticos 

de Enfermagem em pacientes em tratamento hemodialítico: relacionando a teoria de Roy e 

a NANDA Interncaional”. 

 

Participante da pesquisa:  

dedo 

Assinatura (por extenso) 

Pesquisador responsável: 

 

Profª. Drª. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira  
 Campus Universitário, n.3000. Bairro: Lagoa Nova. CEP 59072-970. Fone: (84) 3215-3889.  

E-mail: analira@ufrnet.br 

 

Dedo polegar direito 

 

 
Dedo Polegar Direito 

mailto:analira@ufrnet.br
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ANEXO A – Carta de anuência da instituição pesquisada 
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ANEXO B - Declaração da instituição 
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética 
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ANEXO D – Normas do periódico: Acta Paulista de Enfermagem 

 

NORMAS 

» Categorias de Artigos 

Original: trabalhos de pesquisa inéditos e que agreguem valores à área da Saúde, incluindo resumos, tabelas, 

gráficos, figuras e 30 referências, com no máximo, 3.000 palavras, equivalentes a oito laudas. Sua estrutura 
deverá conter: introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão em parágrafos distintos, com os 
subtítulos acrescidos a esta estrutura, se pertinente. No texto do artigo, os resultados deverão estar sempre 
separados da discussão. 

Apresentação dos Artigos 
Original: devem ser redigidos na ortografia oficial e digitados em folhas de papel tamanho A4, fonte Arial 12 com 

espaço 1,5, e com as quatro margens de 2,5 cm. Observando a seguinte estrutura: 
Título: com no máximo 12 palavras, nos idiomas, português, inglês e espanhol. 
Nome: Os nomes completos e sem abreviações dos Autores, numerados, em algarismos arábicos, com a 
titulação universitária máxima de cada autor e as Instituições às quais pertencem, em nota de rodapé, no 
máximo seis autores. 

 Indicar o nome do Autor responsável, seu endereço para correspondência, telefone para contato e e-
mail; evite o uso de endereço residencial, pois o mesmo ficará disponível na Internet. 

Local de realização do estudo: todos os trabalhos de pesquisa deverão destacar o local onde foi realizada e a 

instituição a qual deve ser atribuído o estudo. 
Resumo: com no máximo 150 palavras. Incluir os resumos em português, inglês e espanhol que devem 

preceder o texto. Para os artigos originais, o resumo deve ser estruturado (Objetivos, Métodos, Resultados e 
Conclusão); para as demais categorias de artigos, o resumo não deverá ser estruturado. 
Descritores: Devem acompanhar o resumo, abstract e resumen e correspondem às palavras e expressões que 

identificam o conteúdo do artigo. Apresentar no máximo cinco descritores em português, inglês e espanhol. Usar 
para definição dos descritores: Descritores em Ciências da Saúde - DECS (lista de descritores utilizada na Base 
de Dados LILACS da Bireme) disponível no endereço http://decs.bvs.br/ e o Nursing Thesaurus do Internacional 
Nursing Index http://acronyms.thefreedictionary.com/International+Nursing+Index poderá ser consultado como 
lista suplementar, quando for necessário. 
Texto: Deverá obedecer à estrutura exigida para cada categoria de trabalho, no caso de artigos originais 

(pesquisa) os resultados deverão estar separados da discussão. O ítem conclusão/considerações finais não 
deve conter citações. As citações no texto devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a ordem 
em que forem mencionadas pela primeira vez no texto. Identificar as citações por números arábicos, entre 
parênteses e sobrescrito, sem menção do nome dos autores. Se forem sequenciais, deverão ser separadas por 
hífen; se forem aleatórias, deverão ser separadas por vírgula. No texto, deverão estar inseridas as figuras, 
gráficos, tabelas em preto e branco, no máximo três. 
Agradecimentos: incluem a colaboração de pessoas que merecem reconhecimento, mas que não justificam sua 

inclusão como autor; apoio financeiro, auxílio técnico, etc. deverão conter no máximo 25 palavras. 
Referências: As referências dos documentos impressos e/ou eletrônicos deverão seguir o Estilo Vancouver, 

elaborado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, atualizadas em abril 2010, disponível no 
endereço eletrônico www.icmje.org. O alinhamento das referências deverá ser feito pela margem esquerda. Os 
títulos de periódicos devem ser abreviados de acordo com List of Journals Indexed in Index Medicus e 
International Nursing Index. Todas as referências devem ser apresentadas sem negrito, itálico ou grifo. 
Pelo menos, 60% das referências citadas deverão ser dos últimos 5 anos. 
Livros, capítulos, monografias, dissertações e teses deverão ser substituídos por artigos publicados, quando 
possível.  
Artigos de periódicos  

Santos AA, Pavarini SC. [Functionality of elderly people with cognitive impairments in different contexts of social 
vulnerability]. Acta Paul Enferm. 2011; 24(4): 520-6. Portuguese. 

 
Borsato FG, Rossaneis MA, Haddad MC, Vannuchi MT, Vituri DW. [Assessment of quality of nursing 
documentation in a University Hospital]. Acta Paul Enferm. 2011; 24(4):527-33. Portuguese. 
Reza CG, Sánchez PB, Pilar MM, Castro ME. [Physical exercise with rhythmic: Nursing intervention for arterial 
hypertension control in a municipality in the state of Mexico]. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2011;15(4):717-22. 
Spanish. 
Com mais de seis autores, citar os seis primeiros, seguidos de et al. 

Pereira VA, Ávila MA, Loyaola YC, Nakagaki WR, Camilli JA, Garcia JA, et al. [Effects of phenobarbital on bone 
repair and biomechanics in rats]. Acta Paul Enferm. 2011;(24(6):794-8. Portuguese. 

http://www.unifesp.br/acta/normas.php
http://decs.bvs.br/
http://www.icmje.org/
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Instituição como Autor 

Center for Disease Control. Protection against viral hepatitis. Recomendations of the immunization. Practices 
Advisory Committee. MMWR. 1990;39(RR-21):1-27. 
Sem indicação de autoria 

For more pregnant women getting antenatal care. J Adv Nurs. 2004;47(6):683-4. 
Volume com suplemento 

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and ocupation lung cancer. Environ Health 
Perspect. 1994; 102 Suppl 1:275-82. 
Fascículo com suplemento 

Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 196, de 10 de outubro de 1996. Dispõe sobre diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Bioética. 1996; 4(2 Supl):15-25. 
Volume em partes 

Milward AJ, Meldrum BS, Mellamby JH. Forebrain ischaemia with CA 1 celll loss impairs epileptogenesis in the 
tetanus toxin limbra seizure model. Brain.1999;122(Pt 6):1009-16. 
Fascículo em partes 

Jones J. Management of leg ulcers. Nurs Times. 2000; 96(43 Pt2):45-6. 
Fascículo sem volume 

Ribeiro LS. Uma visão sobre o tratamento dos doentes mentais no sistema público de saúde. Rev USP. 1999; 
(43):55-9. 
Sem fascículo e sem volume 

Duhl L. A saúde e a vida citadina. Saúde Mundo. 1990:10-2. 
Artigo com errata publicada 

Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in symptomatic patients following inguinal hernia repair. West J Med. 
1995;162(1): 28-31.Erratum in: West J Med. 1995;162(3):278 
Artigo no prelo 

Silva LM, Clapis MJ. Compreendendo a vivência materna no primeiro contato com seu filho na sala de parto. 
Acta Paul Enferm. No prelo 2004. 
Editoriais 

Whitaker IY. Atendimento ao trauma: um vasto campo para a enfermeira [editorial]. Acta Paul Enferm. 
2004;17(2):131. 
Livros e outras monografias  
Indivíduo como autor 

Cassiani SH. Administração de medicamentos. São Paulo: EPU; 2000. 
Editor, Organizador, Coordenador como autor 

Almeida MC, Rocha SM, organizadoras. O trabalho de enfermagem. São Paulo: Cortez; 1997. 
Instituição como autor e publicador 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada 
à mulher. Brasília(DF): Ministério da Saúde; 2001. 
Capítulo de livro 

Furegato AR. A conduta humana e a trajetória do ser e do fazer da enfermagem. In: Jorge MS, Silva WV, Oliveira 
FB,organizadoras. Saúde mental: da prática psiquiátrica asilar ao terceiro milênio. São Paulo: Lemos Editorial; 
2000. p. 93-116. 
Obs: Na indicação de edição, o numeral ordinal deve ser mantido de acordo com o idioma original (5a ed., 5th 
ed. etc.) 
Trabalho apresentado em evento 

Abreu AS. Atuação do enfermeiro junto às necessidades educativas do paciente submetido à hemodiálise 
[resumo]. In: 52º Congresso Brasileiro de Enfermagem; 2000 out 21-26; Recife. Livro de resumos. Recife: ABEn 
Seção - PE; 2000. p. 10 
Dissertação e Tese  

Pirolo SM. A equipe de enfermagem e o mito do trabalho em grupo [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo 
- Escola de Enfermagem; 1999. Cuenca AMB. O uso da Internet por docentes da área de Saúde Pública [tese]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública; 2004. 
Documentos legais (legislação, doutrina e jurisprudência) 

Brasil. Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília (DF): Senado; 1988. Brasil. Lei 
n. 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília (DF) 1986; 26 jun. Seção 1:1. 
Documentos em formato eletrônico 
Artigos de periódico 

Santos AA, Pavarini SC. [Functionality of elderly people with cognitive impairments in different contexts of social 
vulnerability]. Acta Paul Enferm [Internet]. 2011[cited 2012 Jan 14]; 24(4): 520-6. Available from: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-21002011000400012&script=sci_arttext. Portuguese. 
Harrison TM. Family-centered pediatric nursing care: state of the science. J Pediatr Nurs [Internet]. 2010 [cited 
2012 Jan 24];25(5):335-43. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2965051/?tool=pubmed 
Livros e monografias 

Wilkinson R, Marmot M, editors. Social determinants of health: the solid facts [Internet]. 2nd ed. Copenhagen: 
World Health Organization, Regional Office for Europe; c2003 [cited 2006 Nov 3]. 31 p. Available from: 
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http://www.euro.who.int/document/e81384.pdf 
CC MERP Taxonomy of medication errors [Internet]. 2001 [cited 2006 Aug 02] Available from: 
http://www.nccmerp.org/pdf/taxo2001-07-31.pdf 
São Paulo (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Entendendo o meio ambiente [Internet]. São Paulo; 1999. v. 1. 
[citado 2004 Nov 16]. Disponível em: http://www.bdt.fat.org.br/sma/entendendo/indic1Tabelas: As tabelas 

deverão ser inseridas no texto, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos e encabeçadas por seu 
título, recomendando-se a não repetição dos mesmos dados em gráficos. Na elaboração das tabelas, o autor 
deve seguir as "Normas de apresentação tabular", estabelecidos pelo Conselho Nacional de Estatística e 
publicados pelo IBGE (l993). No máximo, serão aceitas três tabelas, incluindo ilustrações. 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/normastabular.pdf 
Ilustrações: As ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos, etc.) deverão ser numeradas, consecutivamente 
com algarismos arábicos e citadas como figuras. Formato das ilustrações em tif, gif ou jpg e deverão conter 600 

dpi. O título das figuras deve ser colocado na parte inferior. Devem ser suficientemente claras para permitir a 
reprodução. Os gráficos deverão ser preparados em programa processador de gráficos. 
Legendas: Imprimir as legendas usando espaço duplo, acompanhando as respectivas figuras e tabelas. Cada 

legenda deve ser numerada em algarismos arábicos, correspondendo a cada figura e tabela e na ordem que 
foram citados no trabalho. 
Abreviaturas e Siglas: Devem ser precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez no texto. Nas 

legendas das tabelas e figuras devem ser acompanhadas de seu nome por extenso. As abreviaturas e siglas não 
devem ser usadas no título dos artigos e nem no resumo. 
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ANEXO E – Normas do periódico: Revista da Escola de Enfermagem da USP 

 

 INSTRUÇÕES AOS AUTORES 
 

Os manuscritos, que poderão estar em português, inglês e espanhol, devem ser inéditos e destinar-se 
exclusivamente à Revista da Escola de Enfermagem da USP, não sendo permitida sua apresentação 

simultânea a outro periódico, tanto no que se refere ao texto, como figuras ou tabelas, quer na íntegra ou 
parcialmente, excetuando-se resumos ou relatórios preliminares publicados em Anais de Reuniões Científicas. 
A partir do vol. 42, n.3 de 2009 passou a ter uma edição no idioma inglês, editada na versão online. Quando o 
trabalho for aprovado para publicação, a tradução deverá ser providenciada de acordo com as orientações da 
Revista, sendo o custo financeiro de responsabilidade dos autores. 

Nas pesquisas envolvendo seres humanos, os autores deverão enviar uma cópia de aprovação emitida pelo 
Comitê de Ética, reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), segundo as normas da 
Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS 196/96 ou órgão equivalente no país de origem da pesquisa. 
A REEUSP apóia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do 
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para 
o registro e divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, 
somente serão aceitos para publicação, a partir de 2007, os artigos de pesquisas clínicas que tenham recebido 
um número de identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos 
pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE. O número de identificação deverá ser 
registrado no final do resumo.  
O(s) autor(es) dos textos são por eles inteiramente responsáveis, devendo assinar e encaminhar a Declaração 
de Responsabilidade e de Cessão de Direitos Autorais. 

Categorias de manuscritos aceitos pela Revista 

 Artigo original: trabalho de pesquisa com resultados inéditos e que agreguem valores à ciência 
Enfermagem. Limitado a 15 páginas. Sua estrutura deve conter: 

- Introdução: deve ser breve, definir o problema estudado, destacando a sua importância e as lacunas do 

conhecimento. 

- Método: os métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os critérios de seleção 

devem ser descritos de forma objetiva e completa. Inserir o número do protocolo de aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa e informar que a pesquisa foi conduzida de acordo com os padrões éticos 
exigidos. 

- Resultados: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, descrevendo somente os dados 

encontrados sem interpretações ou comentários, podendo para maior facilidade de compreensão serem 
acompanhados por tabelas, quadros e figuras. O texto deve complementar e não repetir o que está 
descrito nas ilustrações. 

- Discussão: deve restringir-se aos dados obtidos e aos resultados alcançados, enfatizando os novos e 

importantes aspectos observados no estudo e discutindo as concordâncias e divergências com outras 
pesquisas já publicadas.  

- Conclusão: deve corresponder aos objetivos ou hipóteses do estudo, fundamentada nos resultados e 
discussão, coerente com o título, proposição e método.  

 Estudo teórico: análise de construtos teóricos, levando ao questionamento de modelos existentes e à 

elaboração de hipóteses para futuras pesquisas. Limitado a 15 páginas.  

 Relato de experiência profissional: estudo de caso, contendo análise de implicações conceituais, ou 

descrição de procedimentos com estratégias de intervenção, evidência metodológica apropriada de 
avaliação de eficácia, de interesse para a atuação de enfermeiros em diferentes áreas. Limitado a 10 
páginas.  

 Reflexão: apreciações críticas sobre temas atuais de interesse para a prática profissional da 

enfermagem nos seus diversos âmbitos, de modo a propiciar interlocução nacional e internacional. 
Limitada a 10 páginas.  

 Carta ao editor: destinada a comentários de leitores sobre os trabalhos publicados na revista, 

http://www.ee.usp.br/reeusp/docs/declara1.doc
http://www.ee.usp.br/reeusp/docs/declara1.doc
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expressando concordância ou não sobre o assunto abordado. Limitada a meia página. 

Descrição dos procedimentos 

Cada artigo submetido à Revista é inicialmente analisado quanto ao cumprimento das normas estabelecidas nas 
Instruções aos Autores, sendo sumariamente devolvido em caso de não atendimento. Se aprovado, é 
encaminhado para avaliação de dois relatores, que o analisam com base no Instrumento de Análise e Parecer 
elaborado especificamente para tal finalidade, bem como, opinam sobre o rigor metodológico da abordagem 
utilizada. Havendo discordância nos pareceres, o manuscrito é encaminhado a um terceiro relator. O anonimato 
é garantido durante todo o processo de julgamento. Os pareceres dos relatores são analisados pelo Conselho 
Editorial que, se necessário, indica as alterações a serem efetuadas. Os trabalhos seguem para publicação 
somente após a aprovação final dos pareceristas e do Conselho Editorial. 
Relações que podem estabelecer conflito de interesse, ou mesmo nos casos em que não ocorra, devem ser 
esclarecidas 

Forma e preparação de manuscritos 

Os textos devem ser digitados na ortografia oficial em folhas de papel tamanho A4, com espaço entrelinhas de 
1,5cm, fonte Times New Roman, tamanho 12, e as margens inferior, laterais e superior de 2,5 cm.  

Página de identificação: deve conter o título do artigo (máximo de 16 palavras) em português, inglês e 

espanhol, sem abreviaturas e siglas; nome(s) do(s) autor(es), indicando no rodapé da página a função que 
exerce(m), a instituição a qual pertence(m), títulos e formação profissional, endereço (cidade, estado e país) para 
troca de correspondência, incluindo e-mail e telefone. Se o artigo for baseado em tese ou dissertação, indicar o 
título, o nome da instituição e o ano de defesa. 

 Citações - deve ser utilizado o sistema numérico na identificação dos autores mencionados, de acordo 

com a ordem em que forem citados no texto. Os números que identificam os autores devem ser 
indicados sobrescritos e entre parênteses. Se forem seqüenciais, deverão ser indicados o primeiro e o 
último, separados por hífen, ex.: 

(1-4)
; quando intercalados, os números deverão ser separados por 

vírgula, ex.:
 (2,6,8)

.  

 Notas de rodapé - deverão ser indicados por asterisco, iniciadas a cada página e restritas ao mínimo 

indispensável.  

 Depoimentos - frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa devem seguir a mesma regra de 

citações, quanto a aspas e recuo (4 cm além das margens), porém em itálico, e com sua identificação 
codificada a critério do autor, entre parênteses.  

 Ilustrações – as tabelas, quadros e figuras devem ter um título breve, serem numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos na ordem em que forem inseridas no texto, sendo limitadas 
a 5 no conjunto. Exceto tabelas e quadros, todas as ilustrações devem ser designadas como figuras. 

As tabelas devem incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-se tabelas muito longas, não 
utilizar traços internos horizontais ou verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé 
das tabelas e não no cabeçalho ou título. Quando a tabela ou figura forem extraídas de outro trabalho, a 
fonte original deve ser mencionada.  

 Figuras (fotos, desenhos, gráficos etc) - serão publicadas exclusivamente em P&B, sem identificação 

dos sujeitos, a menos que acompanhadas de permissão por escrito de divulgação para fins científicos. 
As figuras não devem repetir dados já descritos em tabelas.  

 Apêndices e anexos - devem ser evitados.  

 Agradecimentos - contribuições de pessoas que prestaram colaboração intelectual ao trabalho como 

assessoria científica, revisão crítica da pesquisa, coleta de dados entre outras, mas que não preencham 
os requisitos para participar de autoria, devem constar dos "Agradecimentos", no final do trabalho, 
desde que haja permissão expressa dos nomeados. Também poderão ser mencionadas, as instituições 
que deram apoio, assistência técnica e outros auxílios.  

 Errata: após a publicação do artigo, se os autores identificarem a necessidade de errata, deverão enviá-

la imediatamente à Secretaria da Revista, por e-mail.  

Resumo: deve ser apresentado em português (resumo), inglês (abstract) e espanhol (resumen), com até 150 

palavras (máximo de 900 caracteres), com espaçamento (entre linhas) simples explicitando o objetivo da 
pesquisa, método, resultados e conclusões. 

Descritores: devem ser indicados de três a seis descritores que permitam identificar o assunto do trabalho, 

acompanhando o idioma dos resumos: português (Descritores), inglês (Descriptors) e espanhol (Descriptores), 
extraídos do vocabulário DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), elaborado pela BIREME e/ou (MeSH) 

http://www.ee.usp.br/reeusp/docs/conflito_interesse.pdf
http://decs.bvs.br/
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Medical Subject Headings, elaborado pela NLM (National Library of Medicine).  

Referências: As referências dos documentos impressos e eletrônicos devem ser normalizadas de acordo com o 

Estilo “Vancouver”, elaborado pelo International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), atualizado em 
2009, disponível no endereço eletrônico (http://www.icmje.org) e os títulos dos periódicos abreviados de acordo 
com a List of Journals Indexed for MEDLINE (http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html). O número de referências 
não deve ultrapassar 22. Incluir aquelas estritamente pertinentes ao assunto abordado, atualizadas (5 anos), de 
abrangência nacional e internacional e evitar a inclusão de número excessivo de referências na mesma citação. 
A lista apresentada no final do trabalho deve ser numerada de forma consecutiva e os autores mencionados de 
acordo com a seqüência em que foram citados no texto.  

A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 

Os artigos publicados na Revista da Escola de Enfermagem da USP devem ser citados preferencialmente no 
idioma inglês, na versão online, a partir de 2009. 

MODELOS DE REFERÊNCIAS 

Periódicos 

Artigo padrão 

Allen G. Evidence for practice. AORN J. 2010;92(2):236-41. 

Artigo com mais de 6 autores 

MacNeela P, Clinton G, Place C, Scott A, Treacy P, Hyde A, et al. Psychosocial care in mental health nursing: a 
think aloud study. J Adv Nurs. 2010;66(6):1297-307. 

Artigo cujo autor é uma organização 

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired 
glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-86.  

Artigo com múltiplas organizações como autor 

American Dietetic Association; Dietitians of Canada. Position of the American Dietetic Association and Dietitians 
of Canada: nutrition and women's health. J Am Diet Assoc. 2004;104(6):984-1001. 
 
Artigo de autoria pessoal e organizacional 

 
Orchard TJ, Temprosa M, Goldberg R, Haffner S, Ratner R, Marcovina S; Diabetes Prevention Program 
Research Group. The effect of metformin and intensive lifestyle intervention on the metabolic syndrome: the 
Diabetes Prevention Program randomized trial. Ann Intern Med. 2005;142(8):611-9. 

Artigo no qual o nome do autor possui designação familiar 

Coats DK, Stager DR Sr, Beauchamp GR, Stager DR Jr, Mazow ML, Paysse EA, Felius J. Reasons for delay of 
surgical intervention in adult strabismus. Arch Ophthalmol. 2005;123(4):497-9. 
Santos ECM, França Junior I, Lopes F. Qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV/AIDS em São Paulo. Rev 
Saúde Pública. 2007;41 Supl.2:64-71. 

Artigo sem indicação de autoria 

Pelvic floor exercise can reduce stress incontinence. Health News. 2005;11(4):11. 

Artigo num volume com suplemento  

Travassos C, Martins M. Uma revisão sobre os conceitos de acesso e utilização de serviços de saúde. Cad 
Saúde Pública. 2004;20 Supl 2:S190-8. 

http://www.icmje.org/
http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20678615
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Artigo num fascículo com suplemento 

Crawford M, Mullan J, Vanderveen T. Technology and safe medication administration. J Infus Nurs. 2005;28(2 
Suppl):37-41. 

Artigo num volume publicado em partes 

Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. 
Int J Psychoanal. 2002;83 Pt 2:491-5. 

Artigo num fascículo publicado em partes 

Rilling WS, Drooz A. Multidisciplinary management of hepatocellular carcinoma. J Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 
Pt 2):S259-63. 

Artigo num fascículo sem volume 

Ribeiro LS. Uma visão sobre o tratamento dos doentes mentais no sistema público de saúde. Rev USP. 
1999;(43):55-9.  

Artigo num número especial 

Silva MS, Kimura M, Stelmach R, Santos VLCG. Qualidade de vida e bem estar espiritual em pacientes com 
doença pulmonar obstrutiva crônica. Rev Esc Enferm USP;2009;43(n.esp):1187-92.  
 
Artigo sem indicação de fascículo e volume 

Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 Jun:1-6. 
 
Artigo com paginação em algarismos romanos 

Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus finding. Bioethics. 2002;16(2):iii-v. 
 
Artigo com publicação de errata 

Altizer L. Strains and sprains. Orthop Nurs. 2003;22(6):404-11. Erratum in: Orthop Nurs. 2004;23(1):38. 
 
Artigo publicado eletronicamente antes da versão impressa (ahead of print) 

Wangensteen S, Johansson IS, Björkström ME, Nordström G. Critical thinking dispositions among newly 
graduated nurses. J Adv Nurs. 2010 Apr 1. [Epub ahead of print] 

Artigo no prelo “In press” 

Botene DZA, Pedro ENR. Implicações do uso da terapia antirretroviral no modo de viver de crianças com AIDS. 
Rev Esc Enferm USP. 2011;45(1). No prelo 
 
Artigo provido de DOI 

Eduardo LP, Egry EY. Estatuto da Criança e do Adolescente: a visão dos trabalhadores sobre sua prática. Rev 
Esc Enferm USP. 2010;44(1):18-24.  
DOI: 10.1590/S0080-62342010000100003. 

Livros e outras Monografias 

Livro padrão com autor pessoal 

Marquis BL, Huston CJ. Administração e liderança em enfermagem: teoria e prática. Porto Alegre: Artmed; 2010.  
Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of câncer diagnosis, treatment, and 
recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; c2005. 

Organizador, editor, coordenador como autor 

Kurcgant P, coordenadora. Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20384637
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20384637
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Instituição como autor 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação Nacional DST/AIDS. A política do 
Ministério da Saúde para a assistência integral a usuários de álcool e outras drogas. Brasília; 2003. 

Capítulo de livro, cujo autor é o mesmo da obra 

 
Moreira A, Oguisso T. Profissionalização da enfermagem brasileira. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005. 
Gênese da profissionalização da enfermagem; p. 23-31. 
 
Capítulo de livro, cujo autor é um colaborador 

 
Kimura M, Ferreira KASL. Avaliação da qualidade de vida em indivíduos com dor. In: Chaves LD, Leão ER, 
editoras. Dor: 5º sinal vital: reflexões e intervenções de enfermagem. Curitiba: Ed. Maio; 2004. p. 59-73. 
 
Dissertações e teses (recomenda-se citar os artigos provenientes deste tipo de publicação) 
 
Documentos legais (adaptados) 

Brasil. Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 26 jun. 1986. Seção 1, p. 1. 
São Paulo (Estado). Lei n. 10.241, de 17 de março de 1999. Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e 
das ações de saúde no Estado e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 18 
mar. 1999. Seção 1, p. 1. 
Brasil. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado; 1988.  
Dicionários e obras de referência similares 

Souza LCA, editor. Dicionário de administração de medicamentos na enfermagem 2005/2006: AME. 4ª ed. Rio 
de Janeiro: EPUB; 2004. Metadona; p. 556-7. 
 
Documentos eletrônicos 
 
Artigo de periódico na Internet 

Miranda L, Onocko-Campos RT. Análise das equipes de referência em saúde mental: uma perspectiva de gestão 
da clínica. Cad Saúde Pública [Internet]. 2010 [citado 2010 jul. 15];26(6):1153-62. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/csp/v26n6/09.pdf 
Artigo de periódico na Internet provido de DOI 

Leonello VM, Oliveira MAC. Integralidade do cuidado à saúde como competência 
educativa do enfermeiro. Rev Bras Enferm [Internet]. 2010 [citado 2010 jul. 10]; 
63(3):366-70. Disponível em: //www.scielo.br/pdf/reben/v63n3pdf  
DOI 10.1590/S0034-71672010000300003. 
 
Livro na íntegra na Internet 

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS. Harrison's online [Internet]. 16th ed. Columbus (OH): McGraw-Hill; c2006 
[cited 2006 Nov 20]. Available from: http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=4 
Capítulo de livro na Internet 

Loizzo F, Menthonnex E, Menthonnex P, Filipack VA. A regulação das saídas das unidades móveis de cuidados 
intensivos na França (SMUR) e no Brasil (UTIM). In: Martinez-Almoyna M, Nitschke CAS, organizadores. Manual 
de regulação médica dos serviços de atendimento médico de urgência: SAMU [Internet]. Florianópolis; c1999 
[citado 2008 nov. 7]. Disponível em: 
neu.saude.sc.gov.br/arquivos/manual_de_regulacao_medica_de_urgencia.pdf  
Dissertações e teses 

 
Baraldi S. Supervisão, flexibilização e desregulamentação no mercado de trabalho: antigos modos de controle, 
novas incertezas nos vínculos de trabalho da enfermagem [Internet]. São Paulo: Escola de Enfermagem, 
Universidade de São Paulo; 2005 [citado 2006 set. 29]. Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-20062006-144209/ 
Documentos legais (adaptados) 

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria n. 204, de 27 de janeiro de 2007. Regulamenta o financiamento e a 
transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, 
com o respectivo monitoramento e controle [Internet]. Brasília; 2007 [citado 2009 mar. 25]. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0204_29_01_2007.html 
Para outros exemplos recomendamos consultar o documento NLM’s Citing Medicine, adaptado pela NLM para 
as suas bases de dados e utilizado, atualmente, pelo Uniform Requirements. 
Observação: Devem ser evitadas citações de documentos não indexados na literatura científica mundial e de 
difícil acesso aos leitores, em geral de divulgação circunscrita a uma instituição ou a um evento. Da mesma 
forma, informações citadas no texto, extraídas de documentos eletrônicos, não mantidas permanentemente em 
sites, não devem fazer parte da lista de referências. 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v26n6/09.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-20062006-144209/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0204_29_01_2007.html
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ANEXO F – Normas do periódico: Revista Latino-Americana de Enfermagem 

 

Instruções para preparação e submissão dos artigos 
Atualizada em 24 de agosto de 2012 
Essas instruções visam orientar os autores sobre as normas adotadas pela Revista 
Latino-Americana de Enfermagem (RLAE) para avaliação de artigos e o processo de 
publicação. As referidas instruções baseiam-se nas Normas para Manuscritos 
Submetidos a Revistas Biomédicas: Escrever e Editar para Publicações Biomédicas, 
estilo Vancouver, formuladas pelo “International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE) - tradução realizada por Sofie Tortelboom Aversari Martins, da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto/USP. 

Missão da Revista 
Publicar resultados de pesquisas de enfermagem e áreas afins que contribuam para o 
avanço do conhecimento científico e para a prática profissional. 

Política editorial 
A Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE) publica prioritariamente artigos 
destinados à divulgação de resultados de pesquisas originais recentes. 
A RLAE, além de números regulares, publica números especiais, os quais obedecem 
ao mesmo processo de publicação dos números regulares, aonde todos os artigos são 
avaliados pelo sistema de avaliação por pares (peer review). 
Os artigos devem destinar-se exclusivamente à RLAE, não sendo permitida sua 
apresentação simultânea a outro periódico, quer na íntegra ou parcialmente. 
Esta Revista desencoraja fortemente a submissão de artigos multipartes de uma 
mesma pesquisa. 

Cobertura temática 
Enfermagem e áreas afins. 

Público alvo 
Pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, enfermeiros e profissionais 

de áreas afins. 

Direitos autorais 
Os direitos autorais são de propriedade exclusiva da revista, transferidos por meio da 
Declaração de Transferência de Direitos Autorais (presente no Formulário Individual 
de Declarações) assinada pelos autores. Para a utilização dos artigos, a RLAE adota a 
Licença Creative Commons, CC BY-NC Atribuição não comercial (resumo ou código 
completo da licença). Com essa licença é permitido acessar, baixar (download), 
copiar, imprimir, compartilhar, reutilizar e distribuir os artigos, desde que para uso 
não comercial e com a citação da fonte, conferindo os devidos créditos autorais a 
Revista Latino-Americana de Enfermagem. Nesses casos, nenhuma permissão é 
necessária por parte dos autores ou dos editores. 

Processo de julgamento 
A Revista possui sistema eletrônico de submissão, avaliação e gerenciamento do 
processo de publicação. Os artigos são encaminhados pelos autores, via on line, e 
recebem protocolo numérico de identificação. Posteriormente, é realizada a 
conferência de normas pela secretaria, os artigos que atendem às normas de 
publicação são encaminhados para pré-análise e, se selecionados por apresentarem 
contribuições ao avanço do conhecimento científico em enfermagem, são enviados a 
três consultores, selecionados pelo Editor Científico, para análise com base no 
instrumento de avaliação da RLAE. 
Os artigos não adequados às normas de publicação da revista são devolvidos aos 
autores para adequação e os artigos não selecionados na pré-análise são recusados e 
os autores informados por mensagem do sistema. 
Utiliza-se o sistema de avaliação por pares (peer review), de forma sigilosa, com 
omissão dos nomes dos consultores e autores. As avaliações emitidas pelos 
consultores são apreciadas pelos editores associados em relação ao conteúdo e 
pertinência. Os artigos podem ser aceitos, reformulados ou recusados. 
Após a aceitação pelos editores associados, o artigo é encaminhado para aprovação 
do Editor Científico-Chefe que dispõe de plena autoridade para decidir sobre a 
aceitação ou não do artigo, bem como das alterações solicitadas. O parecer da revista 
é enviado na sequência para os autores. 

Registro de ensaios clínicos 
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A RLAE apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da 
Saúde – OMS - e do International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE, 
reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e divulgação 
internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, 
somente serão aceitos para publicação os artigos de pesquisas clínicas que tenham 
recebido um número de identificação em um dos registros de Ensaios Clínicos, 
validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão 
disponíveis na url: HTTP://www.icmje.org. O número de identificação deverá ser 
registrado ao final do resumo. 

Categorias de artigos aceitos para avaliação 
Artigos originais 
São contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa original e inédita, que 
possam ser replicados e/ou generalizados. 
São também considerados artigos originais as formulações discursivas de efeito 
teorizante e as pesquisas de metodologia qualitativa, de modo geral. 

Revisão sistemática 
Utiliza método de pesquisa conduzido por meio da síntese de resultados de estudos 
originais, quantitativos ou qualitativos, objetiva responder uma pergunta específica e 
de relevância para a Enfermagem e/ou para a saúde. Descreve com pormenores o 
processo de busca dos estudos originais, os critérios utilizados para a seleção daqueles 
que foram incluídos na revisão e os procedimentos empregados na síntese dos 
resultados obtidos pelos estudos revisados (que poderão ou não ser procedimentos de 
meta-análise ou metassíntese). As premissas da revisão sistemática são: a exaustão 
na busca dos estudos, a seleção justificada dos estudos por critérios de inclusão e 
exclusão explícitos e a avaliação da qualidade metodológica, bem como o uso de 
técnicas estatísticas para quantificar os resultados. 

Cartas ao Editor 
Inclui cartas que visam discutir artigos recentes, publicados na Revista, ou relatar 
pesquisas originais, ou achados científicos significativos. 

Estrutura do artigo 
Embora se respeite a criatividade e estilo dos autores na opção pelo formato do artigo, 
sua estrutura é a convencional, contendo introdução, métodos, resultados, discussão e 
conclusão, com destaque às contribuições do estudo para o avanço do conhecimento 
na área da enfermagem. 
A Introdução deve ser breve, definir claramente o problema estudado, destacando sua 
importância e as lacunas do conhecimento. Incluir referências atualizadas e de 
abrangência nacional e internacional. 
Os Métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os critérios de 
seleção devem ser descritos de forma objetiva e completa. 
Os Resultados devem estar limitados somente a descrever os resultados encontrados 
sem incluir interpretações ou comparações. O texto complementa e não repete o que 
está descrito em tabelas e figuras. Para artigos quantitativos é necessário apresentar 
os resultados separados da discussão. 
A Discussão enfatiza os aspectos novos e importantes do estudo e as conclusões que 
advêm deles. Não repetir em detalhes os dados ou outras informações inseridos nas 
seções: Introdução ou Resultados. Para os estudos experimentais, é útil começar a 
discussão com breve resumo dos principais achados, depois explorar possíveis 
mecanismos ou explicações para esses resultados, comparar e contrastar os resultados 
com outros estudos relevantes. Descrever a inovação do conhecimento que o artigo 
apresentado traz a partir do que já foi publicado na RLAE sobre o tema. 
A Conclusão deve responder aos objetivos do estudo, restringindo-se aos dados 
encontrados. Evitar afirmações sobre benefícios econômicos e custos, a não ser que o 
artigo contenha os dados e análise econômica apropriada. Estabelecer novas hipóteses 
quando for o caso, mas deixar claro que são hipóteses. 

Autoria 
O conceito de autoria adotado pela RLAE está baseado na contribuição substancial de 
cada uma das pessoas listadas como autores (limitada a seis), no que se refere, 
sobretudo, à concepção e planejamento do projeto de pesquisa, obtenção ou análise e 
interpretação dos dados, redação e revisão crítica. Excepcionalmente, em estudos 
multicêntricos será examinada a possibilidade de inclusão de mais do que seis autores, 
considerando as justificativas apresentadas pelos mesmos. 
Não se justifica a inclusão de nomes de autores cuja contribuição não se enquadre nos 
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critérios acima, podendo, nesse caso, figurar na seção Agradecimentos. 
Os conceitos emitidos nos artigos são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es), 
não refletindo obrigatoriamente a opinião dos Editores e do Conselho Editorial. 

Aprovação da versão final do artigo para publicação 
O autor receberá por e-mail o artigo diagramado nas versões português, inglês e 
espanhol, em formato PDF, para aprovação. Somente poderão ser solicitadas correções 
de forma, pois não serão admitidos ajustes de conteúdo. O prazo para revisão e 
resposta será de dois dias. Caso não haja manifestação do autor no referido prazo os 
arquivos serão considerados como aprovados e, portanto, publicados. As correções 
deverão ser descritas no mesmo e-mail em que os arquivos foram enviados ao autor. 

Publicação 
Os artigos são publicados em três idiomas, sendo a versão impressa editada em 
inglês e a versão on line, em acesso aberto, em português, inglês e espanhol. 

Submissão 
No ato da submissão, o artigo deverá ser encaminhado à RLAE em um idioma 
(português ou inglês ou espanhol) e, em caso de aprovação, a tradução deverá ser 
providenciada de acordo com as recomendações da Revista, sendo o custo financeiro 
de responsabilidade dos autores. 
A submissão de artigos é realizada somente no sistema on line no endereço 
www.eerp.usp.br/rlae. 
No momento da submissão o autor deverá anexar no sistema: 
- checklist preenchido (download em www.eerp.usp.br/rlae) 
- formulário individual de declarações (download em www.eerp.usp.br/rlae) 
- arquivo do artigo 
- aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ou declaração informando que a 
pesquisa não envolveu sujeitos humanos. 
O checklist é fundamental para auxiliar o autor no preparo do artigo de acordo com as 
normas da RLAE. 
A Revista efetuará a conferência do artigo e da documentação e, se houver alguma 
pendência, solicitará correção. Caso a solicitação de adequação não seja atendida, a 
submissão será cancelada automaticamente. 

Política de arquivamento dos artigos 
Os artigos recebidos pela RLAE, que forem cancelados ou recusados, serão eliminados 
imediatamente dos arquivos da Revista. 
Os arquivos dos artigos publicados serão mantidos pelo prazo de cinco anos, após esse 
período, serão eliminados. 

Versão, tradução e correção gramatical 
Todos os artigos são publicados nos idiomas português, inglês e espanhol. Após a 
aprovação dos artigos pelo Conselho de Editores os mesmos são encaminhados para 
correção gramatical e versão/tradução para os outros dois idiomas diferentes daquele 
de origem da submissão. 
Para garantir a qualidade das versões/traduções, as mesmas somente serão aceitas 
com a certificação de uma das empresas indicadas pela RLAE. 
Os autores poderão escolher um dentre os credenciados, respeitando o prazo 
estabelecido pela revista para devolução do artigo. O custo das versões/traduções 
para os outros dois idiomas diferentes da versão submetida é de responsabilidade dos 
autores que deverão efetuar o pagamento diretamente para a empresa contratada. 

Taxa de submissão 
Taxa de submissão de R$150,00 que deverá ser depositada em nome da EERP/USP 
Revista Latino-Americana de Enfermagem, Conta Corrente Nº: 8486-7, Agência: 1964- 
X - Banco do Brasil, CNPJ: 63025530/0027-43. Não será devolvida a taxa de 
submissão para os manuscritos não aceitos para publicação. 

Erratas 
As solicitações de correção deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 30 dias 
após a publicação do artigo. 

PREPARO DOS ARTIGOS 
Formulário on line de submissão 
- título (conciso em até 15 palavras, porém, informativo, excluindo localização 
geográfica da pesquisa e abreviações), nos idiomas português, inglês e espanhol; 
- nome do(s) autor(es) por extenso, categoria profissional, maior título universitário, 
nome da unidade e instituição aos quais o estudo deve ser atribuído, endereço 
eletrônico, cidade, estado e país; 
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- nome, endereço postal, e-mail, os números de telefone/fax do autor responsável 
por qualquer correspondência sobre o artigo; 
- fonte(s) de apoio na forma de financiamentos, equipamentos e fármacos, ou todos 
esses; 
- agradecimentos - nome de colaboradores cuja contribuição não se enquadre nos 
critérios de autoria, adotados pela RLAE, ou lista de autores que ultrapassaram os 
nomes indicados abaixo do título 
- consultoria científica 
- revisão crítica da proposta do estudo 
- auxílio e/ou colaboração na coleta de dados 
- assistência aos sujeitos da pesquisa 
- revisão gramatical 
- apoio técnico na pesquisa; 
- vinculação do artigo a dissertação e tese, informando os títulos em português, 
inglês e espanhol e a instituição responsável em que foi obtida; 
- Resumo: Os resumos estão limitados a 200 palavras e estruturados em objetivos, 
método, resultados e conclusões incluindo a contribuição do estudo para o avanço do 
conhecimento científico. Citações ou abreviaturas (exceto abreviaturas reconhecidas 
internacionalmente, tais como pesos, medidas e abreviaturas da área de Física ou 
Química) não são permitidas. Os autores são fortemente encorajados a não 
apresentar a informação estatística, mas apenas indicar o que é significativamente 
diferente (ou não) entre os parâmetros descritos. 
- incluir de 3 a 6 descritores que auxiliarão na indexação dos artigos - para 
determinação dos descritores consultar o site http://decs.bvs.br/ ou MESH - Medical 
Subject Headings http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html 
Arquivo do artigo 
O arquivo do artigo também deverá apresentar, na primeira página, o título, o 
resumo e os descritores, nessa sequência, nos idiomas português, inglês e espanhol. 
Não utilizar abreviações no título e no resumo. Os termos por extenso, aos quais as 
abreviações correspondem, devem preceder sua primeira utilização no texto, a menos 
que sejam unidades de medidas padronizadas. 
Documentação obrigatória 
No ato da submissão dos artigos deverão ser anexados no sistema on line a cópia da 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ou Declaração de que a pesquisa não 
envolveu sujeitos humanos, em formato PDF, com tamanho máximo de 1Megabyte 
cada um, o comprovante do depósito bancário da taxa de submissão e o arquivo do 
artigo a ser avaliado. 
O formulário individual de declarações deverá ser impresso, preenchido, digitalizado e 
anexado ao sistema on line. 
Formatação obrigatória 
- Papel A4 (210 x 297mm). 
- Margens de 2,5cm em cada um dos lados. 
- Letra Times New Roman 12. 
- Espaçamento duplo em todo o arquivo. 
- As tabelas devem ser elaboradas utilizando a ferramenta do word e estarem 
inseridas no texto, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem 
em que foram citadas no texto e não utilizar traços internos horizontais ou verticais. 
Recomenda-se que o título seja breve e inclua apenas os dados imprescindíveis, a 
localização e ano, evitando-se que sejam muito longos, com dados dispersos e de 
valor não representativo. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé das 
tabelas e não no cabeçalho ou título. 
- Figuras (compreende os desenhos, gráficos, fotos, quadros, etc.) devem ser 
desenhadas, elaboradas e/ou fotografadas por profissionais, em preto e branco. Em 
caso de uso de fotos os sujeitos não podem ser identificados ou então possuir 
permissão, por escrito, para fins de divulgação científica. Devem ser numeradas 
consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. 
Serão aceitas desde que não repitam dados contidos em tabelas. Nas legendas das 
figuras, os símbolos, flechas, números, letras e outros sinais devem ser identificados 
e seu significado esclarecido. As abreviações não padronizadas devem ser explicadas 
em notas de rodapé, utilizando os seguintes símbolos, em sequência: 
*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡. 
- Ilustrações devem ser identificadas como figuras e estarem suficientemente claras 
para permitir sua reprodução em 7,2cm (largura da coluna do texto) ou 15cm 
(largura da página). Para ilustrações extraídas de outros trabalhos, previamente 
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publicados, os autores devem providenciar permissão, por escrito, para a reprodução 
das mesmas. Essas autorizações devem acompanhar os artigos submetidos à 
publicação. 
- Tabelas, figuras, ilustrações e quadros devem ser limitados a 5, no conjunto. 
- Utilize somente abreviações padronizadas internacionalmente. 
- Notas de rodapé: deverão ser indicadas por asteriscos, iniciadas a cada página e 
restritas ao mínimo indispensável. 
- O número máximo de páginas inclui o artigo completo, com os títulos, resumos e 
descritores nos três idiomas, as ilustrações, gráficos, tabelas, fotos e referências. 
- Artigos originais em até 17 páginas. Recomenda-se que o número de referências 
limite-se a 25. Sugere-se incluir aquelas estritamente pertinentes à problemática 
abordada, atualizadas, de abrangência nacional e internacional e evitar a inclusão de 
número excessivo de referências numa mesma citação. 
- Artigos de revisão sistemática em até 20 páginas. Sugere-se incluir referências 
estritamente pertinentes à problemática abordada, atualizadas, de abrangência 
nacional e internacional e evitar a inclusão de número excessivo de referências numa 
mesma citação. 
- Cartas ao Editor, máximo de 1 página. 
- Depoimentos dos sujeitos deverão ser apresentados em itálico, letra Times New 
Roman, tamanho 10, na sequência do texto. Ex.: a sociedade está cada vez mais 
violenta (sujeito 1). 
- Citações ipsis litteres usar apenas aspas, na sequência do texto. 
- Referências - numerar as referências de forma consecutiva, de acordo com a ordem 
em que forem mencionadas pela primeira vez no texto. Identificá-las no texto por 
números arábicos, entre parênteses e sobrescrito, sem menção dos autores. A 
mesma regra aplica-se às tabelas e legendas. 
- Quando se tratar de citação sequencial, separe os números por traço (ex.: 1-2); 
quando intercalados use vírgula (ex.: 1,5,7). 
A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 
Como citar os artigos publicados na Revista Latino-Americana de Enfermagem: 
Os artigos publicados na RLAE devem ser citados preferencialmente no idioma inglês. 

Modelo de referências 
PERIÓDICOS 
1 – Artigo padrão 
Figueiredo EL, Leão FV, Oliveira LV, Moreira MC, Figueiredo AF. Microalbuminuria in 
nondiabetic and nonhypertensive systolic heart failure patients. Congest Heart Fail. 
2008;14(5):234-8. 
2 - Artigo com mais de seis autores 
Silva ARV, Damasceno MMC, Marinho NBP, Almeida LS, Araújo MFM, Almeida PC, et al. 
Hábitos alimentares de adolescentes de escolas públicas de Fortaleza, CE, Brasil. Rev. 
bras. enferm. 2009;62(1):18-24. 
3 – Artigo cujo autor é uma organização 
Parkinson Study Group. A randomized placebo-controlled trial of rasagiline in 
levodopa-treated patients with Parkinson disease and motor fluctuations: the PRESTO 
study. Arch Neurol. 2005;62(2):241-8. 
4 - Artigo com múltiplas organizações como autor 
Guidelines of the American College of Cardiology; American Heart Association 2007 for 
the Management of Patients With Unstable Angina/Non-ST-Elevation Myocardial 
Infarction. Part VII. Kardiologiia. 2008;48(10):74-96. Russian. 
5 – Artigo de autoria pessoal e organizacional 
Franks PW, Jablonski KA, Delahanty LM, McAteer JB, Kahn SE, Knowler WC, Florez JC; 
Diabetes Prevention Program Research Group. Assessing gene-treatment interactions 
at the FTO and INSIG2 loci on obesity-related traits in the Diabetes Prevention 
Program. Diabetologia. 2008;51(12):2214-23. Epub 2008 Oct 7. 
6 - Artigo no qual o nome do autor possui designação familiar 
King JT Jr, Horowitz MB, Kassam AB, Yonas H, Roberts MS. The short form-12 and the 
measurement of health status in patients with cerebral aneurysms: performance, 
validity, and reliability. J Neurosurg. 2005;102(3):489-94. 
Infram JJ 3rd. Speaking of good health. Tenn Med. 2005 Feb;98(2):53. 
7- Artigo com indicação de subtítulo 
El-Assmy A, Abo-Elghar ME, El-Nahas AR, Youssef RF, El-Diasty T, Sheir KZ. Anatomic 
predictors of formation of lower caliceal calculi: Is it the time for three-dimensional 
computed tomography urography? J Endourol. 2008;22(9):2175-9. 
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8 – Artigo sem indicação de autoria 
Dyspnea and pain in the left lower limb in a 52-year-old male patient. Arq Bras Cardiol 
2000;75(6):28-32. 
9 – Artigo em idioma diferente do português 
Grimberg M. [Sexualidade, experiências corporais e gênero: um estudo etnográfico 
entre pessoas vivendo com HIV na área metropolitana de Buenos Aires, Argentina]. 
Cad Saúde Pública 2009;25(1):133-41. Espanhol. 
10 – Artigo publicado em múltiplos idiomas 
Canini SRMS, Moraes SA, Gir E, Freitas ICM. Percutaneous injuries correlates in the 
nursing team of a Brazilian tertiary-care university hospital. Rev Latino-am 
Enfermagem set/out 2008;16(5):818-23. Inglês, Português, Espanhol. 
11 – Artigo com categoria indicada (revisão, abstract etc.) 
Silva EP, Sudigursky D. Conceptions about palliative care: literature review. 
Concepciones sobre cuidados paliativos: revisión bibliográfica. [Revisão]. Acta Paul 
Enferm. 2008;21(3):504-8. 
12 - Artigo publicado em fascículo com suplemento 
Wolters ECh, van der Werf YD, van den Heuvel OA. Parkinson’s disease-related 
disorders in the impulsive-compulsive spectrum. J Neurol. 2008;255 Suppl 5:48-56. 
Abstracts of the 7th Annual Cardiovascular Nursing Spring Meeting of the European 
Society of Cardiology Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions. March 
23-24, 2007. Manchester, United Kingdom. Eur J Cardiovasc Nurs. 2007;6 Suppl 1:S3- 
58. 
de Leon-Casasola O. Implementing therapy with opioids in patients with cancer. 
[Review]. Oncol Nurs Forum. 2008;35 Suppl:7-12. 
13 – Parte de um volume 
Jiang Y, Jiang J, Xiong J, Cao J, Li N, Li G, Wang S. Retraction: Homocysteine-induced 
extracellular superoxide dismutase and its epigenetic mechanisms in monocytes. J Exp 
Biol. 2008;211 Pt 23:3764. 
14 – Parte de um número 
Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in 
aging patients. N Z Med J 1994;107(986 Pt 1):377-8. 
15 – Artigo num fascículo sem volume 
Vietta EP. Hospital psiquiátrico e a má qualidade da assistência. Sinopses 1988. 
16 – Artigo num periódico sem fascículo e sem volume 
Oguisso T. Entidades de classe na enfermagem. Rev Paul Enfermagem 1981;6-10. 
17 – Artigo com paginação indicada por algarismos romanos 
Stanhope M, Turner LM, Riley P. Vulnerable populations. [Preface]. Nurs Clin North Am. 
2008;43(3):xiii-xvi. 
18 - Artigo contendo retratação 
Duncan CP, Dealey C. Patients’ feelings about hand washing, MRSA status and patient 
information. Br J Nurs. 2007;16(1):34-8. Retraction in: Bailey A. Br J Nurs. 
2007;16(15):915. 
19 - Artigos com erratas publicadas 
Pereira EG, Soares CB, Campos SMS. Proposal to construct the operational base of the 
educative work process in collective health. Rev Latino-am Enfermagem 2007 
novembro-dezembro; 15(6):1072-9. Errata en: Rev Latino-am Enfermagem 
2008;16(1):163. 
20 - Artigo publicado eletronicamente antes da versão impressa (ahead of 
print) 
Ribeiro Adolfo Monteiro, Guimarães Maria José, Lima Marília de Carvalho, Sarinho 
Sílvia Wanick, Coutinho Sônia Bechara. Fatores de risco para mortalidade neonatal em 
crianças com baixo peso ao nascer. Rev Saúde Pública;43(1). ahead of print Epub 13 
fev 2009. 
21 - Artigo provido de DOI 
Caldeira AP, Fagundes GC, Aguiar GN de. Intervenção educacional em equipes do 
Programa de Saúde da Família para promoção da amamentação. Rev Saúde Pública 
2008;42(6):1027-1233. doi: 10.1590/S0034-89102008005000057. 
22 - Artigo no prelo 
Barroso T, Mendes A, Barbosa A. Analysis of the alcohol consumption phenomenon 
among adolescents: study carried out with adolescents in intermediate public 
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