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RESUMO 

 

Estudo transversal de acurácia diagnóstica, cujo objetivo foi validar clinicamente o 

diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz em pacientes submetidos à 

hemodiálise. Duzentos pacientes submetidos à hemodiálise em uma clínica no 

nordeste do Brasil foram selecionados por conveniência, de forma consecutiva, 

durante os meses de março e abril de 2015. Na coleta de dados, utilizou-se o 

prontuário e um instrumento estruturado de entrevista e exame físico. A acurácia dos 

indicadores clínicos do diagnóstico Proteção Ineficaz se deu a partir da análise de 

classe latente. Foram identificadas a prevalência do diagnóstico, os valores de 

sensibilidade e especificidade de cada indicador clínico investigado e os respectivos 

intervalos de confiança de 95%. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa, com parecer número 387.837 e Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética: 18486413.0.0000.5537. Os resultados indicam uma prevalência de 

60,5% do diagnóstico Proteção Ineficaz na clientela investigada. Os indicadores 

clínicos com maior sensibilidade ao diagnóstico Proteção Ineficaz foram: Fadiga, 

Resposta mal adaptada ao estresse e Alteração na coagulação. Os específicos foram: 

Fadiga, Febre, Aumento do número de hospitalizações, Fraqueza, Acesso vascular 

infeccionado e Disfunção do acesso vascular. Conclui-se que o diagnóstico estudado 

é válido clinicamente para a clientela em hemodiálise, pois a identificação do conjunto 

de indicadores clínicos acurados, por meio das medidas de sensibilidade e 

especificidade, permitiu a predição fidedigna do mesmo. Destaca-se o indicador 

Fadiga com melhores medidas de acurácia para a ocorrência do diagnóstico 

investigado. Ademais, os achados contribuem para a prática clínica do enfermeiro, 

auxiliando no processo de inferência diagnóstica e no plano de intervenções preciso 

e direcionado à realidade do paciente em hemodiálise.  

Palavras-chave: Enfermagem. Diagnóstico de Enfermagem. Estudos de Validação. 

Diálise Renal. Proteção. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Cross-sectional study of diagnostic accuracy, with purpose the clinical validation of the 

nursing diagnosis Ineffective Protection in patients undergoing hemodialysis. Two 

hundred patients undergoing hemodialysis at a clinic in northeastern Brazil were 

selected by convenience, consecutively, during the months of March and April 2015. 

In the data collection, we used the medical records and a structured instrument of 

interview and physical examination. The accuracy of the clinical indicators of diagnosis 

Ineffective Protection took from the latent class analysis. It was identified the 

prevalence of diagnosis, the sensitivity and specificity of each clinical indicator 

investigated and their confidence intervals of 95%. The ethics committee in research 

approved the study, with sound number 387 837 and Certificate Presentation to Ethics 

Assessment: 18486413.0.0000.5537. The results indicate a prevalence of 60.5% in 

the diagnosis Ineffective Protection investigated clientele. Clinical indicators with 

greater sensitivity to the diagnosis Ineffective Protection were: fatigue, maladaptive 

response to stress and coagulation alterations. Specific were: fatigue, fever, increase 

in the number of hospitalizations, weakness, vascular access dysfunction and infected 

vascular access. It concludes that the studied diagnosis is clinically valid for the 

clientele in hemodialysis, since the identification of the accuracy of set clinical 

indicators, by the measures of sensitivity and specificity, allows for the consistent 

prediction of the same. Noteworthy is the fatigue indicator with better accuracy 

measures for the occurrence of the investigated diagnosis. In addition, the findings 

contribute to the clinical nursing practice, assisting in diagnostic inference process and 

intervention plan precise and directed to the patient's reality in hemodialysis. 

Key-worlds: Nursing. Nursing Diagnosis. Validation Studies. Renal Dialysis. 

Protection.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O objeto de estudo da presente pesquisa é a validação clínica do diagnóstico 

de enfermagem Proteção Ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise, com base 

na etapa de análise de acurácia dos indicadores clínicos proposta por Lopes, Silva e 

Araújo (2012). 

 O envelhecimento da população mundial e os avanços tecnológicos que 

permitem a manutenção da vida fazem emergir mudanças epidemiológicas, como o 

aumento da prevalência das enfermidades crônicas. Dentre elas, destacam-se o 

diabetes e a hipertensão (DUNCAN et al., 2012). Essas afecções são os principais 

fatores desencadeadores da doença renal crônica (DRC) na população mundial 

(GIRMAN et al., 2012). 

 A DRC, compreendida como problema de saúde pública e importante causa de 

morte e de incapacidade, apresenta uma prevalência estimada de 8 a 16% em todo o 

mundo (NATIONAL KIDNEY FOUNDATION, 2002; VIVEKANAND et al., 2013). No 

Brasil, entre os meses de janeiro a agosto de 2013, foram notificados 61.988 casos 

de internação relacionados à doença renal. Destes, 13.327 ocorreram na Região 

Nordeste (BRASIL, 2013).  

A doença renal crônica é definida como uma deterioração progressiva e 

irreversível da função dos rins, por anormalidades estruturais ou funcionais e/ou 

filtração glomerular <60 mL/min/1,73 m2, por um período igual ou superior a três 

meses, além de uma albuminúria >30mg/g, associadas ao fracasso na manutenção 

dos equilíbrios metabólicos e hidroeletrolíticos pelo organismo. O resultado dessas 

alterações é o acúmulo dos produtos finais do metabolismo proteico no sangue, 

denominado uremia ou azotemia (LEVEY et al., 2011; SMELTZER et al., 2011). 

Em estágios iniciais da DRC, o organismo é capaz de adaptar-se à perda de 

néfrons, entretanto os mais avançados promovem o desequilíbrio homeostático, 

culminando em manifestações clínicas de impacto, como resultado da retenção de 

toxinas urêmicas. A síndrome urêmica é definida como um conjunto de alterações 

bioquímicas, metabólicas, endócrinas e imunes, decorrentes da perda da função renal 

(RIELLA, 2010). 

As opções de tratamento da DRC visam à manutenção da função renal e à 

homeostasia em um maior intervalo de tempo (SMELTZER et al., 2011). Assim, fez-

se necessário desenvolvimento tecnológico para o aumento da sobrevida e qualidade 
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de vida desse cliente. Destaca-se, inicialmente, a tecnologia dura envolvida no 

tratamento do paciente renal, na qual a diálise merece destaque frente ao número 

estimado de pacientes portadores de DRC em tratamento no Brasil, que no ano de 

2012 foi de 97.586 (MERHY, 2002; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA-

SBN, 2013).  

A hemodiálise (HD) é o método mais comum em todo o mundo. O Brasil segue 

a realidade mundial, com uma taxa de 90,6% dos clientes com DRC em tratamento 

hemodialítico, realizando-o em uma frequência de três vezes por semana e duração 

de três a quatro horas cada sessão (SESSO et al., 2012). A HD consiste na remoção 

de líquidos e produtos residuais urêmicos do organismo. O sangue contendo 

substâncias tóxicas é filtrado pelo dialisador, retornando ao paciente sem impurezas 

(SMELTZER et al., 2011). 

Entretanto, apesar de a HD intermitente ser um método de tratamento dialítico 

útil para a redução da toxicidade urêmica, ela remove de forma ineficiente e 

inespecífica os compostos responsáveis por tal toxicidade, além do impacto negativo 

que o tempo prolongado desse tratamento apresenta na redução das toxinas. Nesse 

sentido, medidas de proteção da função renal residual devem ser consideradas para 

o controle da toxicidade (RIELLA, 2010).  

Assim, o cliente submetido à hemodiálise encontra-se sujeito a manifestações 

clínicas relacionadas ao processo evolutivo da doença ou ao tratamento. Destaca-se 

que as principais complicações são: mortalidade cardiovascular, declínio cognitivo, 

anemia, fraturas, desordens mineral e óssea, hipotensão, náuseas e vômitos, febre e 

calafrios, dor torácica e dor nas costas, hipertensão, dor de cabeça, cãibras, 

hematoma, hemorragia intracerebral, função cognitiva prejudicada, neuropatia 

periférica, acidente vascular cerebral, trombose e aneurisma na fístula, além da 

ocorrência de infecções, em especial do acesso vascular (KUO et al., 2015; 

POURESMAEIL; RAZEGHI; AHMADI, 2012; PRABHAKAR et al., 2015; SMELTZER 

et al., 2011; VIVEKANAND et al., 2013). 

Frente às diversas complicações – cardiovascular, nervosa, respiratória, 

músculo-esquelética, imunológica e endócrino-metabólica – vivenciadas pela 

população hemodialítica, emergem discussões em torno da sua vulnerabilidade 

(BASTOS; BREGMAN; KIRSZTAJN, 2010; RIELLA, 2010). 

Dalgaard et al. (2015) afirmam que o indivíduo submetido à hemodiálise, devido 

à vulnerabilidade à qual encontra-se exposto, apresenta um elevado risco de 
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infecções na corrente sanguínea em decorrência dos cateteres utilizados na terapia 

renal substitutiva. Fram et al. (2015) expõe ainda a relevância de proteger este 

indivíduo de tais riscos, uma vez que aponta a infecção como causa principal de 

morbidade e segunda causa de mortalidade nessa clientela.  

Nesse contexto, os profissionais de saúde, principalmente o enfermeiro, devem 

identificar e monitorar os efeitos adversos do tratamento e as complicações do 

processo evolutivo da doença renal, em especial no que diz respeito à vulnerabilidade 

e agressões do meio frente às disfunções induzidas pela toxicidade urêmica 

(OLIVEIRA et al., 2008). Destaca-se ainda que o censo de 2013 da SBN indica um 

aumento considerável de pacientes submetidos à hemodiálise, variando de 42.695 

clientes em 2000 para 100.397 em 2013, revelando o aumento da sobrevida dessa 

clientela e a necessidade de cuidados direcionados a ela. 

Assim, o cuidado em enfermagem, como fenômeno dessa ciência, faz emergir 

sua matriz disciplinar, a qual representa a gama de atributos que essa disciplina abriga 

para o entendimento do mesmo (KUHN, 1970). Portanto, elementos como teorias, o 

Processo de Enfermagem (PE) e sistemas de classificação compõem a matriz 

disciplinar da enfermagem no intuito de desvelar o fenômeno do cuidado ao paciente. 

Com vistas a clarificar a matriz disciplinar da enfermagem, fortalecendo a 

enfermagem como ciência, faz-se necessário o aprimoramento dos elementos que a 

compõem, investigando-os quanto à sua utilização na prática clínica. Assim, 

pesquisas envolvendo teorias e o PE favorecem o desenvolvimento da matriz 

disciplinar dessa ciência.  

Nesse contexto, diante da relevância da promoção de uma adaptação positiva 

do cliente ao seu estado de saúde, principalmente o cliente submetido à hemodiálise, 

vê-se como relevante o modelo teórico de adaptação proposto por Roy. A teórica 

propõe o entendimento do indivíduo como um sistema holístico adaptativo, envolvido 

por respostas adaptativas ou ineficientes em situações de saúde, o que permite 

aprimoramento da compreensão deste cuidado (ROY; ANDREWS, 2009). 

O Modelo teórico proposto por Roy apresenta-se em modos adaptativos, por 

meio dos quais serão obtidas respostas e se observará o nível de adaptação do 

cliente, sendo eles: modo fisiológico, autoconceito, desempenho de papéis e 

interdependência. Dentre eles, destaca-se o modo fisiológico na clientela em 

hemodiálise, pois apresenta as mais prevalentes alterações adaptativas nessa 
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clientela, sobressaindo-se a necessidade fisiológica de Proteção (FRAZÃO et al., 

2013).  

 Além da matriz disciplinar, o PE consiste em um conhecimento primordial para 

o desenvolver do cuidado, em especial ao paciente submetido à hemodiálise, frente à 

complexidade que este representa. Entendido como instrumento metodológico 

utilizado para sistematizar a assistência de enfermagem, o PE visa organizar a prática 

da enfermagem em etapas. Nesta perspectiva, surgem os sistemas de classificação, 

subsidiando a implementação do PE e permitindo universalizar a linguagem 

profissional e evidenciar os elementos da prática (GARCIA; NOBREGA, 2009). 

 Estudos (COLLINS; LEHANE, 2014; FRAZÃO et al., 2013; KAMIYA et al., 2012) 

abordam o cuidado de enfermagem ao cliente submetido à hemodiálise na perspectiva 

de tais elementos, em que teorias, o PE e sistemas de classificação cada vez mais 

vêm proporcionando amplo entendimento sobre este cuidado e permitindo uma 

atuação profissional mais segura e embasada cientificamente. Com isso, resultados 

positivos são alcançados tanto no âmbito da saúde desse cliente, como no 

desenvolvimento da enfermagem como ciência.  

 Assim, a matriz disciplinar da enfermagem surge no desenvolvimento do 

cuidado ao cliente submetido à hemodiálise, identificando elementos fundamentais 

para o cuidado qualificado. Frente à tecnologia dura que envolve o cuidado do 

paciente hemodialítico, como a máquina de hemodiálise, a utilização de tecnologias 

leves e leves-duras torna-se necessárias. Como tecnologias leves destacam-se a 

conversa, o saber ouvir, o toque, o compartilhamento de ideias, que subsidiam a 

utilização de tecnologias leves-duras como a aplicação do PE, o desenvolvimento do 

raciocínio diagnóstico para a inferência de diagnósticos de enfermagem, por meio de 

elementos próprios da enfermagem em sua prática profissional diária, tornando cada 

vez mais relevante para o alcance de resultados positivos na saúde desse cliente 

(MERHY, 2002).  

 Os diagnósticos de enfermagem (DE) são identificados pelos enfermeiros a 

partir da interpretação dos dados obtidos na anamnese e no exame físico e orientam 

o planejamento, a implementação e a avaliação dos cuidados prestados (HERDMAN; 

KAMITSURU, 2014). Assim, o diagnóstico apresenta-se como etapa fundamental ao 

desenvolvimento o PE. Eles se aproximam do Modelo teórico proposto por Roy, o qual 

rotula as respostas humanas na perspectiva de problemas adaptativos. 
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 Definidos como respostas humanas apresentadas pelos clientes frente a 

determinada situação de saúde, os diagnósticos de enfermagem permitem a efetiva 

comunicação interdisciplinar e intradisciplinar, mediante terminologias embasadas em 

conhecimentos científicos próprios da área (HERDMAN; KAMITSURU, 2014; 

KEENAN; AQUILINO, 1998).  

Dentre os sistemas de classificação de DE, a taxonomia da NANDA 

Internacional (NANDA-I) é a mais utilizada em todo o mundo (TANNURE; 

GONÇALVES, 2010). Os DE da NANDA-I são compostos por rótulo; definição; 

características definidoras, que são os sinais e sintomas identificados no cliente, 

denominadas nesse estudo como indicadores clínicos; e fatores relacionados, como 

fatores etiológicos (HERDMAN; KAMITSURU, 2014).  

A decisão diagnóstica envolve o raciocínio clínico e a rotulação das respostas 

humanas apresentadas pelo cliente. Para tanto, os rótulos necessitam ser claros, 

precisos e fiáveis à realidade (CALDEIRA et al., 2012). A precisão estabelecida no 

momento da inferência de um diagnóstico de enfermagem contribui para a eficácia do 

cuidado fornecido ao paciente, bem como a redução dos custos institucionais com 

cuidados à saúde (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012).  

A NANDA-I possui 234 diagnósticos de enfermagem aprovados em sua última 

edição. Esses são compostos pelo rótulo diagnóstico, o que equivale ao problema 

adaptativo indicado por Roy, sua definição, bem como características definidoras, 

indicadores clínicos identificados na clientela e reconhecidos por Roy como 

comportamentos apresentados pela clientela. Além disso, os DE contam com fatores 

relacionados/de risco, sendo esses fatores etiológicos para a ocorrência do DE, e 

compreendidos por Roy como estímulos para o seu acontecimento (ROY; ANDREWS, 

2009; HERDMAN; KAMITSURU, 2014).  

Entretanto, destaca-se que os diagnósticos propostos pela NANDA-I precisam 

ser validados pelos pesquisadores, pois foram definidos em localizações geográficas 

e populações distintas (HERDMAN; KAMITSURU, 2014). Esses fatores estimulam a 

realização de estudos de validação em populações específicas, com o intuito de 

adequá-los a outras realidades e contribuir com a precisão dos DE da NANDA-I e 

consequentemente com uma assistência de enfermagem mais qualificada e segura. 

Assim, validar um diagnóstico de enfermagem, segundo Lunney (2011), auxilia 

na sua maior acurácia, ou seja, indica com maior precisão a ocorrência do diagnóstico, 

contribuindo para o planejamento e implementação de intervenções verdadeiramente 
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relevantes para o cliente. A autora aponta ainda três razões pelas quais a acurácia 

dos DE torna-se necessária, a saber: a complexidade e diversidade das respostas 

humanas; a dependência do alto grau de acurácia para a escolha das intervenções 

adequadas; e, por fim, o entendimento de que o alto grau de acurácia deve ser um 

compromisso profissional. 

Nesse sentido, validar algo significa torná-lo válido, fundamentá-lo em 

evidências capazes de suportar a crítica dos profissionais enfermeiros, sendo o termo 

empregado para os diagnósticos de enfermagem diante da necessidade de 

confirmação destes em clientelas específicas, uma vez que os comportamentos 

humanos são complexos, necessitando da confirmação de sinais e sintomas que 

predigam tal resposta humana em determinado contexto (FEHRING, 1987; 

HERDMAN; KAMITSURU, 2014).  

Carvalho et al. (2008), corroborando com essa ideia, afirmam que a validade 

de um diagnóstico de enfermagem refere-se à verdadeira representação da condição 

do cliente, sendo este indivíduo, família ou comunidade.  As pesquisas de validação 

de diagnósticos de enfermagem bem estruturadas poderão incentivar o 

desenvolvimento de futuros estudos que envolvam as melhores intervenções 

(CARVALHO et al., 2008).   

Dessa forma, percebe-se a necessidade de as terminologias de enfermagem 

serem válidas, compreensíveis e úteis na prática clínica, permitindo a troca de 

informações em saúde e um cuidado de qualidade em diferentes especialidades, 

regiões e países (UDINA; SAMARTINO; CALVO, 2012).  

Grant e Kinney (1992) abordam a relevância do processo de validação para a 

prática clínica da enfermagem, indicando esta etapa como essencial para o 

desenvolvimento do conhecimento da área, a qual deve ser tida como o objetivo 

principal da disciplina. Corroborando, Lopes, Silva e Herdman (2015) apresentam o 

processo de validação de diagnósticos de enfermagem como uma teoria de médio 

alcance, apoiando o processo de raciocínio clínico, por meio da maior compreensão 

entre fatores causais e indicadores clínicos, permitindo o estabelecimento de planos 

de cuidado eficientes. 

  Assim, ressalta-se a importância da identificação de diagnósticos de 

enfermagem acurados como fator decisivo na obtenção de resultados positivos para 

um cuidado de maior qualidade e embasado cientificamente. A utilização de um 

sistema de classificação próprio da profissão, como o proposto pela NANDA-I, por 
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meio da implementação do Processo de Enfermagem em unidades de diálise, 

apresenta-se como uma estratégia para melhor identificação e interpretação dos 

indicadores clínicos manifestados pelos clientes.  

Lunney (2011) ressalta a importância da identificação dos diagnósticos de 

enfermagem a partir de uma linguagem padrão e baseada em evidências, pois a 

confiabilidade destas interpretações proporcionará intervenções eficazes para a 

população em questão. 

 Concernente a diagnósticos de enfermagem para o paciente renal em 

hemodiálise, Capellari (2007) indica a possibilidade da presença do diagnóstico de 

enfermagem Proteção Ineficaz nesses pacientes, frente à vulnerabilidade vivenciada 

pela clientela renal, principalmente quanto à deficiência na imunidade, tornando este 

cliente menos protegido em relação ao meio. Corroborando, estudo realizado com 

pacientes submetidos à hemodiálise identificou a presença do diagnóstico Proteção 

Ineficaz em 100% da amostra investigada (SOUZA; MARTINO; LOPES, 2007). Outros 

autores trouxeram ainda a elevada prevalência desse DE (80,6%) também antes de 

se iniciar o tratamento hemodialítico (BISCA; MARQUES, 2010). 

 Entretanto, a literatura difere quanto à frequência do diagnóstico Proteção 

Ineficaz na clientela hemodialítica. Estudo realizado por Frazão et al. (2014a) 

identificou o DE com frequência de 12,9% na clientela. Poveda et al. (2014), por sua 

vez, não relatou a identificação desse diagnóstico para a mesma população. Dados 

esses que corroboram para a relevância de se investigar o DE em questão, na 

perspectiva de clarificá-lo para a população em estudo, frente à discordância de sua 

identificação, sobressaindo a necessidade de indicadores clínicos acurados que 

melhor predigam o diagnóstico para esta clientela.   

O Diagnóstico Proteção Ineficaz, presente no domínio promoção da saúde, na 

classe controle da saúde, está definido na NANDA-I como: “diminuição da capacidade 

de proteger-se de ameaças internas ou externas, como doenças ou lesões” 

(HERDMAN; KAMITSURU, 2014, 152p).  

O modelo de adaptação proposto por Roy corrobora com a resposta humana 

retratada, uma vez que trata a necessidade de adaptação quanto à proteção da 

clientela, entendendo-a como defesas básicas do organismo quanto a processos de 

imunidade e estruturas que caracterizam uma função protetora contra infecções, 

traumas ou variações de temperatura (ROY; ANDREWS, 2009).   
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Frazão (2015), em seu estudo, identificou falta de clareza desse DE na 

perspectiva do paciente renal, gerando dificuldades no raciocínio clínico e julgamento 

diagnóstico do enfermeiro. Nesse sentido, a autora submeteu o DE às duas primeiras 

etapas do processo de validação, a saber: análise de conceito e de conteúdo por 

especialistas. Entretanto, afirmou ainda a necessidade de os resultados encontrados 

serem confirmados na prática clínica, facilitando a interpretação do enfermeiro na 

identificação do referido diagnóstico nessa clientela.  

Capellari e Almeida (2008) também identificaram a necessidade de estudos que 

validem clinicamente esse diagnóstico na população renal, bem como indicaram a 

lacuna de estudos de validação de diagnósticos de enfermagem na nefrologia.  

Destarte, segundo Chaves, Carvalho e Rossi (2008), a validação dos 

diagnósticos de enfermagem em populações específicas apresenta-se com o objetivo 

de ampliar a confiabilidade destes, refinando seus indicadores clínicos, os quais 

facilitarão o reconhecimento da resposta humana passível de desenvolvimento pelo 

seu cliente.  

Nesse contexto, é relevante a realização de pesquisas que avancem o estado 

da arte sobre o diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz em pacientes 

submetidos à hemodiálise e que proponham intervenções no intento de promover 

adaptação positiva desse cliente a tal resposta humana. Contribuindo, desse modo, 

para a sistematização da assistência de enfermagem, a qualidade e a segurança dos 

cuidados prestados. Assim, dando continuidade ao processo de validação do 

diagnóstico Proteção Ineficaz para a clientela hemodialítica, a partir dos resultados de 

Frazão (2015), o presente estudo objetiva validar clinicamente o diagnóstico de 

enfermagem Proteção Ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise.  

Diante disso, surgiu o seguinte questionamento sobre a problemática: Quais 

indicadores clínicos têm melhores medidas de acurácia para o diagnóstico de 

enfermagem Proteção Ineficaz na clientela hemodialítica? Para tanto, formulou-se o 

seguinte pressuposto: Existe um conjunto de indicadores clínicos que apresentam 

melhores medidas de acurácia para o diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz 

na clientela submetida à hemodiálise. 

Destarte, a presente pesquisa proporcionará maior acurácia dos indicadores 

clínicos do diagnostico em estudo no que tange à atuação de enfermagem com o 

paciente renal em hemodiálise. Outrossim, acredita-se que este estudo contribuirá 

para o desenvolvimento do sistema de classificação da NANDA Internacional, o 
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fortalecimento e a cientificidade da profissão, uma vez que apresentará subsídios para 

utilização do diagnóstico na prática clínica. 
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 Objetivo geral  

 

 Validar clinicamente o diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz em 

pacientes submetidos à hemodiálise. 

 

 

2.2  Objetivos específicos  

 

 Identificar a prevalência do diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz, de 

seus indicadores clínicos e fatores etiológicos em pacientes submetidos à 

hemodiálise; 

 Analisar a acurácia dos indicadores clínicos que influenciam o estabelecimento 

do diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz em pacientes submetidos à 

hemodiálise. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Modelo teórico de Roy e a necessidade fisiológica proteção 

 

O avanço da enfermagem como ciência faz emergir a necessidade de marcos 

conceituais que a fundamentem. Nessa perspectiva, as teorias de enfermagem 

promovem suporte para a compreensão dos fenômenos estudados pela área. Assim, 

compreendem-se como teorias de enfermagem conjuntos de conceitos organizados e 

coerentes, oferecendo descrição, explanação e predição sobre o fenômeno humano 

(MCEWEN; WILLS, 2009).  

O modelo de adaptação proposto por Callista Roy apresenta como elementos 

primordiais: a pessoa, o meio ambiente, a saúde e as metas de enfermagem. Roy 

define a pessoa como um ser holístico, adaptativo, capaz de emitir respostas 

adaptativas ou ineficientes. A pessoa é considerada como um indivíduo, família, 

grupo, comunidade ou sociedade. Entende-se por meio ambiente as condições, 

circunstâncias e influências que envolvem e afetam o desenvolvimento e 

comportamento das pessoas. O conceito de saúde é descrito como um estado e um 

processo de ser e tornar-se uma pessoa integrada. As metas de enfermagem são 

vistas como a promoção de respostas adaptativas no âmbito dos modos adaptativos 

(ROY; ANDREWS, 2009). 

 Entendendo a enfermagem como uma disciplina científica orientada para a 

prática clínica, ela necessita de um processo de trabalho que a diferencie das demais. 

Nesse sentido, destacam-se as etapas do Processo de Enfermagem proposto por 

Roy, o qual fornecerá subsídios ao enfermeiro para a identificação do nível de 

adaptação do indivíduo. O Modelo adaptativo propõe seis passos para a execução do 

Processo de Enfermagem, a saber: avaliação do comportamento; avaliação do 

estímulo; diagnóstico de enfermagem; estabelecimento do objetivo; intervenção; e 

avaliação.  

A abordagem teórica proposta por Roy permite maior aproximação teoria-

prática, uma vez que proporciona compreensão de conceitos da prática e a 

identificação do seu processo de trabalho. A literatura aponta como positiva a inserção 

da teoria adaptativa na prática clínica da clientela submetida à hemodiálise, como 

ferramenta para a promoção da adaptação positiva dessa clientela quanto aos modos 
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autoconceito, físico-fisiológico e desempenho de papel (AFRASIABIFAR; KARIMI; 

HASSANI, 2013; FRAZÃO et al., 2013).  

Ainda, organiza a ocorrência de problemas adaptativos na clientela por meio de 

estímulos e comportamentos. Os estímulos configuram-se em internos e externos, 

sendo os internos o EU da pessoa, e os externos, incentivos ambientais. Assim, a 

ocorrência de estímulos propõe respostas do indivíduo, os quais apresentam 

comportamentos capazes de serem percebidos pela enfermagem, organizados em 

Subsistema Regulador, que envolve os sistemas químico, neuronal e endócrino; e o 

Subsistema Cognoscente, que envolve quatro canais cognitivos-emocionais, estando 

os comportamentos organizados a partir de modos adaptativos.  

Os modos adaptativos propostos na teoria adaptativa de Roy configuram-se 

como observações distintas dos comportamentos resultantes de mecanismos 

reguladores e cognitivos, permitindo a compreensão do nível de adaptação do 

indivíduo (ROY; ANDREWS, 2009). 

O modo de autoconceito incide principalmente sobre os aspectos psicológicos 

e espirituais do indivíduo, sendo esse um dos modos psicossociais. É composto pelo 

eu físico, incluindo sensação e imagem corporal, e o eu pessoal, que compreende 

autoconsistência, autoideal e o eu ético-moral-espiritual. Assim, o modo autoconceito 

abarca a necessidade básica de integridade psíquica da clientela (ROY; ANDREWS, 

2009).  

O desempenho de papéis representa os papéis que o indivíduo ocupa na 

sociedade, reconhecendo os seus modelos de interação social em relação aos dos 

outros. Apresenta, então, como necessidade básica nesse modo adaptativo a 

integridade social, compreendida como a necessidade de saber o que se é em relação 

aos outros. Alterações nesse modo adaptativo refletem na capacidade de cura e 

manutenção da saúde do indivíduo (ROY; ANDREWS, 2009). 

O modo de interdependência, por sua vez, caracteriza-se também como um 

modo social e engloba as interações que se relacionam em dar e receber afeto, 

respeito e valor através de interação com outros significativos e sistemas de apoio 

(ROY; ANDREWS, 2009). 

Por fim, o modo físico-fisiológico está relacionado às respostas físicas da 

pessoa aos estímulos ambientais, visando à totalidade fisiológica alcançada por meio 

da adaptação positiva frente às necessidades fisiológicas. Assim, esse modo envolve 

as cinco necessidades básicas de integridade fisiológica: Oxigenação, Nutrição, 
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Eliminação, Proteção e Atividade e repouso. Além disso, quatro processos complexos 

auxiliam na avaliação da adaptação fisiológica do indivíduo: sensitivo, líquidos-

eletrólitos, função neurológica e função endócrina, sendo esses compreendidos como 

mediadores da atividade reguladora, integrando funções fisiológicas do indivíduo e 

afetando sobremaneira a integridade dos demais modos adaptativos (ROY; 

ANDREWS, 2009). 

Adentrando na necessidade básica Proteção, o Modelo de adaptação de Roy 

apresenta os processos de proteção como aqueles que auxiliam na manutenção da 

integridade fisiológica do indivíduo, protegendo-o contra estímulos prejudiciais 

internos ou externos que afetam a sua adaptação positiva. Refere-se a barreiras de 

proteção: unhas, cabelo, pele e o processo imunitário; assim, o fornecimento da 

necessidade de proteção de um cliente, mantendo adaptáveis seus meios de 

proteção, culmina na integridade geral do indivíduo (ROY; ANDREWS, 2009). 

A definição de Proteção trazida no Modelo de adaptação corrobora com o 

apresentado na NANDA-I. Frazão et al. (2013) identificou os problemas adaptativos 

presentes em pacientes renais submetidos à hemodiálise, destacando-se aqueles 

referentes à necessidade básica proteção, com alta prevalência na clientela.  

Nesse sentido, o Modelo de adaptação proposto por Roy permitirá subsídios na 

compreensão da necessidade de proteção do paciente hemodialítico, contribuindo 

para o direcionamento do olhar para o processo de validação clínica do diagnóstico 

Proteção ineficaz nessa clientela.  

 

 

3.2 Validação clínica de diagnósticos de enfermagem 

 

A descrição e compreensão do fenômeno a ser trabalhado é o foco central para 

a evolução da ciência clínica. A necessidade de afirmar a enfermagem como tal faz 

surgir a relevância de se rotular os fenômenos de interesse da profissão, como etapa 

inicial para a construção e organização de uma ciência clínica (FEHRING, 1987; 

GORDON; SWEENEY, 1979).  

Assim, a validade desses fenômenos proporciona o estabelecimento de 

evidências no que concerne à utilização de uma medida ou instrumento para uma 

população específica, com um objetivo predeterminado. Tratando-se de diagnósticos 
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de enfermagem, a validação desses compreende a legitimação do fenômeno para a 

prática clínica de enfermeiros (MORGAM et al., 2006).  

Diagnósticos de enfermagem são entendidos como um instrumentos de 

planejamento os quais direcionam o enfermeiro aos cuidados indispensáveis a serem 

apresentados em situações clínicas específicas. Assim, a necessidade de ampliar a 

confiabilidade apresentada por um diagnóstico de enfermagem para sua melhor 

utilização na prática, bem como no ensino, direciona para a importância de estudos 

de validação (CHAVES; CARVALHO; ROSSI, 2008). 

Os estudos de validação promovem o aperfeiçoamento dos diagnósticos já 

aprovados pela taxonomia, assim como instigam o desenvolvimento de novas 

terminologias (HERDMAN; KAMITSURU, 2014). Chaves, Carvalho e Rossi (2008) 

afirmam que esses estudos são importantes, pois aumentam a confiabilidade de um 

diagnóstico na prática e no ensino. 

Considerando-se a necessidade de utilização de diagnósticos válidos na prática 

clínica, faz-se relevante a validação destes em situações distintas, proporcionando 

maior fidedignidade a essas nomenclaturas. Diagnósticos válidos contribuem para 

intervenções eficazes e resultados positivos voltados para a proteção e promoção da 

saúde de pacientes submetidos à hemodiálise. Assim, de acordo com Herdman e 

Kamitsuru (2014), estudos de validação em populações distintas estão cada vez mais 

indicados para os diagnósticos de enfermagem.  

Nesse sentido, percursos metodológicos vêm sendo desenvolvidos ao longo do 

tempo com o objetivo de melhor predizer um diagnóstico de enfermagem. Chaves, 

Carvalho e Rossi (2008) evidenciam que estudos de validação são desenvolvidos em 

âmbito nacional desde os anos de 1990. Entretanto, as autoras indicam 

inconsistências metodológicas entre os pesquisadores brasileiros, não havendo um 

consenso entre as etapas para se validar um diagnóstico de enfermagem.  

As autoras ressaltam, ainda, como método mais frequentemente utilizado para 

a validação de diagnósticos de enfermagem no Brasil, o Modelo de Fehring. Outros 

modelos citados no estudo foram o Modelo de Hosking e o Modelo de Gordon e 

Sweney (CHAVES; CARVALHO, ROSSI, 2008). Estes modelos clássicos apresentam 

relevância no desenvolvimento de taxonomias de enfermagem no que diz respeito a 

estudos de validação. Entretanto, com o passar dos anos foram surgindo novas 

necessidades, frente às lacunas identificadas em cada modelo, o que motivou o 

desenvolvimento de modelos atuais para o processo de validação, que englobam 
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etapas descritas em modelos anteriores, bem como as fortalecem com novas 

propostas (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2013b).  

Nesse contexto, sobressaem-se os passos metodológicos propostos por 

Lopes, Silva e Araújo (2012) para a validação de diagnósticos de enfermagem. Os 

autores propõem um método para a análise da adequação de indicadores clínicos na 

identificação de diagnósticos de enfermagem com base na teoria de teste diagnóstico, 

o qual está organizado em três etapas, a saber: análise de conceito, análise de 

conteúdo por especialistas e análise de acurácia dos indicadores clínicos. 

A análise de conceito consiste na identificação do conceito a ser investigado, 

sendo este a raiz do diagnóstico em análise, identificando seus atributos, 

antecedentes e consequentes. Para tanto, Lopes, Silva e Araújo (2012) propõe a 

utilização de modelos de análise de conceito como Walker e Avant (2010), e 

concomitante a esse a realização de uma revisão integrativa da literatura.  

A análise de conteúdo por especialistas consiste na constatação junto a estes 

da adequação dos conceitos, antecedentes e consequentes identificados na primeira 

etapa. Nesse sentido, busca-se estimar a proporção de especialistas que reconhecem 

a inclusão de indicadores clínicos e fatores etiológicos como componentes do 

diagnóstico analisado, bem como as definições operacionais e conceituais do 

diagnóstico construídas (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012).  

Concluídas as duas primeiras etapas, surge então a necessidade de testar na 

prática clínica os indicadores clínicos e/ou fatores etiológicos identificados para a 

população específica. Assim, os autores propõem a validação de indicadores, através 

da análise de acurácia desses, recomendando a definição clara de seis fatores: 

questão a ser investigada, a população-alvo, o desenho metodológico, os 

procedimentos de medida, a referência padrão e o procedimento estatístico que será 

utilizado (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012).  

Assim, a última etapa fornecerá resultados de sensibilidade e especificidade, 

evidenciando os indicadores clínicos que melhor predizem a ocorrência do diagnóstico 

de enfermagem para a população investigada (LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012). Estes 

resultados direcionarão a prática da enfermagem, favorecendo a identificação rápida 

e segura de diagnósticos de enfermagem, o que culminará em ações de enfermagem 

precisas e condizentes com a real necessidade do cliente.  
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3.3 Diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz  

  

 A NANDA-I apresenta a organização de seus diagnósticos por meio de níveis 

de evidência determinados, assim permitem a classificação das pesquisas científicas 

às quais os diagnósticos forem submetidos, auxiliando a taxonomia por meio de 

critérios que melhor reflitam o estado da ciência, relacionados com a enfermagem 

baseada em evidências. Os níveis de evidência propostos pela NANDA-I são 

organizados da seguinte forma: 1.1 – proposta de título; 1.2 – proposta de enunciado 

e definição (HERDMAN; KAMITSURU, 2014).  

A partir do nível 2 os diagnósticos passam a ser aceitos para inclusão e 

publicação na taxonomia: 2.1 – enunciado, definição, características definidoras ou 

fatores de risco, fatores relacionados e bibliografia; 2.2 – análise de conceito; 2.3 - 

estudos de consenso relacionados a diagnósticos que utilizam especialistas. O nível 

3 representa estudos com apoio clínico, com a obrigatoriedade de se haver atingido o 

nível de análise de conceito: 3.1 – síntese da literatura; 3.2 – estudos clínicos 

relacionados ao diagnóstico, mas não generalizáveis; 3.3 – estudos clínicos bem 

planejados, com amostras pequenas; 3.4 – estudos clínicos bem planejados com 

amostra randômica de tamanho suficiente para possibilitar a generalização à 

população em geral (HERDMAN; KAMITSURU, 2014). 

O diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz encontra-se na taxonomia da 

NANDA-I desde 1990. Diagnósticos aprovados até o ano de 2002 na taxonomia não 

passaram por avaliação de critérios como fatores relacionados e definição, não sendo 

atribuído a estes o nível de evidência, o que indica a necessidade de estudos que os 

revisem (HERDMAN; KAMITSURU, 2014).   

Assim, o diagnóstico Proteção Ineficaz, frente à sua data de inserção na 

taxonomia, não possui nível de evidência até a presente versão da mesma, indicando 

a necessidade de estudos de validação enviados à taxonomia no sentido de atribuir 

evidência a este, já que a taxonomia indica como nível de evidência minimamente 

aceitável para manter um diagnóstico na estrutura taxonômica o nível 2.1, que revela 

a necessidade de referenciar definição, rótulo e indicadores clínicos para o DE  

(HERDMAN; KAMITSURU, 2014).  

A localização do diagnóstico em relação à taxonomia II da NANDA-I evidencia 

seus atributos. Contido no domínio promoção da saúde, o qual está definido como: 

“percepção de bem-estar ou de normalidade de funcionamento e estratégias utilizadas 
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para manter o controle desse bem-estar e a normalidade do funcionamento, bem 

como para melhorá-los”. E, dentro desse, na classe controle da saúde, a qual define-

se por “indicação, controle, desempenho e integração das atividades para manter a 

saúde e o bem-estar” (HERDMAN; KAMITSURU, 2014, 66p). 

 A taxonomia apresenta como características definidoras do diagnóstico: 

Agitação, Alteração da coagulação, Alteração neurossensorial, Anorexia, Calafrios, 

Deficiência na imunidade, Desorientação, Dispneia, Fadiga, Fraqueza, Imobilidade, 

Insônia, Perspiração, Prejuízo da cicatrização, Prurido, Resposta mal adaptada ao 

estresse, Tosse e Úlceras por pressão (HERDMAN; KAMITSURU, 2014, 152p). 

 Os fatores relacionados ressaltados pela taxonomia são: Abuso de drogas, 

Câncer, Distúrbios imunológicos, Extremos de idade, Nutrição inadequada, Perfis 

sanguíneos anormais (p. ex., leucopenia, trombocitopenia, anemia, coagulação), 

Terapias com medicamentos (p. ex., antineoplásicos, corticosteroides, trombolíticos), 

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

(HERDMAN; KAMITSURU, 2014, 152p). 

 Dessa forma, estudos que realizaram o perfil de diagnósticos de enfermagem 

para a clientela hemodialítica identificaram o DE, entretanto as frequências foram as 

mais variadas, o que indica a falta de clareza do DE quando se trata dessa clientela 

(BISCA; MARQUES, 2010; FRAZÃO et al., 2014; SOUZA; MARTINO; LOPES, 2007).  

 Diante desses indicadores, estudos de análise de conceito e de conteúdo por 

especialistas foram desenvolvidos para o rótulo diagnóstico no sentido de apoiar a 

taxonomia e clarificar o DE na perspectiva da clientela hemodialítica (CAPELLARI, 

2007; FRAZÃO, 2015). Entretanto, a etapa de validação clínica de seus indicadores 

não ocorreu.  

 

 

3.4 Validação clínica do diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz em 

pacientes submetidos à hemodiálise  

 

 Frente à necessidade de que o diagnóstico Proteção Ineficaz permaneça na 

taxonomia, e a fim de atingir o nível de evidência proposto pela NANDA-I, que diz 

respeito a estudos clínicos relativos ao diagnóstico, mas não generalizáveis para a 

população, a NANDA-I indica a necessidade de uma anterior análise de conceito que 
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fundamente os dados clínicos, além da pesquisa clínica (HERDMAN; KAMITSURU, 

2014).   

Conforme comentado anteriormente, o presente estudo utilizou como ponto de 

partida a pesquisa realizada por Frazão (2015), a qual desenvolveu a análise de 

conceito e a análise de conteúdo por especialistas do diagnóstico Proteção Ineficaz 

para a clientela hemodialítica.  

 Frazão (2015) propõe como definição para o diagnóstico Proteção Ineficaz para 

a clientela hemodialítica a continuidade da definição presente na taxonomia II da 

NANDA-I, entretanto sugere a mudança de localização desse. A nova localização 

dentro da taxonomia seria no domínio segurança/proteção, definido por “estar livre de 

perigo, lesão física ou dano ao sistema imunológico; conservação contra perdas e 

proteção da segurança e da ausência de perigos”, e na classe lesão física, entendida 

por “dano ou ferimento ao organismo” (HERDMAN; KAMITSURU, 2014, 375p).  

Quanto aos indicadores clínicos apresentados pela clientela hemodialítica para 

a inferência desse diagnóstico, Frazão (2015) propõe uma lista de 13 indicadores 

clínicos. São eles: Presença de invasores na corrente sanguínea; Aumento do número 

de hospitalizações; Peso seco descontrolado; Acesso vascular infeccionado; 

Disfunção do acesso vascular; Aumento da pressão arterial sistêmica; Febre; 

Alteração da coagulação; Deficiência da imunidade; Fadiga; Fraqueza; Prurido; e 

Resposta mal adaptada ao estresse.  

Propõe ainda uma lista de 13 fatores relacionados, a saber: Ausência das 

vacinas de rotina; Não adesão aos cuidados relacionados aos acessos vasculares 

(cateter e fístula arteriovenosa); Não adesão às medidas de controle de infecção; Não 

adesão à dieta prescrita; Não adesão à terapia medicamentosa; Distúrbios nutricionais 

(p. ex. Anorexia); Presença de comorbidades (ex. Câncer); Abuso de drogas; 

Distúrbios imunológicos; Extremos de idade; Perfis sanguíneos anormais (p. ex. 

leucopenia, trobocitopennia, anemia, coagulação); Medicamentos que reduzem a 

imunidade (p. ex. antineoplásicos, corticosteroides, imunossupressores, 

anticoagulantes); e Efeitos colaterais e adversos relacionados ao tratamento 

(medicamentoso, cirúrgico, hemodialítico) (FRAZÃO, 2015). 

 Assim, os referentes conceituais fornecidos para cada indicador clínico 

favorecem medição e análise quanto à acurácia desses para a identificação do 

diagnóstico Proteção Ineficaz, na perspectiva do paciente hemodialítico. Outrossim, 
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os fatores relacionados propostos por Frazão (2015) tornam-se também relevantes 

quanto à sua conceituação, permitindo a medição da sua ocorrência. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo de acurácia diagnóstica. Os estudos de acurácia 

descrevem a capacidade do teste em predizer a prevalência das doenças (HULLEY 

et al., 2008).  

O estudo foi norteado pelo aporte teórico do modelo de validação proposto por 

Lopes, Silva e Araújo (2012), abordando a fase de análise da acurácia de indicadores 

clínicos. A presente pesquisa encontra-se na fase III, a qual estuda a relação entre os 

indicadores clínicos e o diagnóstico de enfermagem em pacientes com estado de 

saúde limítrofe à ocorrência do diagnóstico.  

 

 

4.2 Local do estudo 

 

O estudo se desenvolveu em uma clínica de referência em nefrologia. 

Localizada em Natal/Rio Grande do Norte (RN), essa unidade de diálise presta 

serviços para 300 pacientes com doença renal crônica submetidos à hemodiálise. 

Caracteriza-se como uma entidade particular, conveniada ao Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

 

 

4.3 População e amostra 

 

A população compôs-se de pacientes submetidos à hemodiálise no referido 

centro de diálise, em Natal/RN, no período da coleta de dados, totalizando 300 

pacientes. Para a determinação do cálculo amostral fez-se uso do recomendado por 

Swanson et al. (2012), propondo a utilização de números pré-definidos de indivíduos 

por indicador clínico investigado. Nessa perspectiva, definiu-se um total de 13 

indivíduos para cada indicador clínico investigado, sendo esses num total de 15 para 

o diagnóstico Proteção Ineficaz proposto por Frazão (2015). Assim, o tamanho 

amostral estimado para o presente estudo foi de 195 indivíduos. Entretanto, 200 
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indivíduos submetidos à hemodiálise comtemplaram a amostra final do presente 

estudo.  

Os critérios de inclusão foram: pacientes a partir de 18 anos e em tratamento 

hemodialítico na referida unidade de diálise. Por outro lado, os critérios de exclusão 

foram: pacientes com dificuldade de comunicação verbal que impossibilite a coleta de 

dados e pacientes desorientados em relação ao tempo, espaço e autopsíquico. 

A amostragem se deu por conveniência, de forma consecutiva (HULLEY et al., 

2008), à medida em que os pacientes chegavam à clínica para a realização da 

hemodiálise. Segundo Gil (2010), na amostragem não probabilística, o pesquisador 

seleciona os elementos a que tem acesso através dos critérios de inclusão, admitindo 

que estes representem o universo.  

 

 

4.4 Procedimento de coleta de dados 

 

O procedimento de coleta de dados se deu a partir de um instrumento de 

pesquisa do tipo formulário estruturado de anamnese, exame físico e consulta ao 

prontuário (APÊNDICE A), elaborado a partir dos indicadores clínicos e fatores 

etiológicos propostos no estudo de Frazão (2015), subsidiado pelas definições 

conceituais e empíricas indicadas no estudo. Ademais, outras referências 

(ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2013; BISCA; MARQUES, 2010; 

FRAZÃO et al., 2014a; RIELLA, 2010; SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES 

- SBIM, 2013; SOCIEDADE BRASILEIRA DE VACINAÇÃO, 2013; SOUZA; 

MARTINO; LOPES, 2007; TERRA et al., 2010) foram identificadas para subsidiar a 

construção do instrumento de coleta de dados.  

O formulário para coleta de dados contemplou, então, os referentes empíricos 

dos indicadores clínicos e fatores etiológicos propostos para a clientela hemodialítica, 

além da caracterização sociodemográfica e clínica do cliente. Ele foi submetido à 

validação de seu conteúdo e aparência por seis especialistas integrantes do grupo de 

pesquisa Práticas assistenciais e epidemiológicas em saúde e enfermagem (PAESE), 

os quais apresentaram experiência no desenvolvimento de pesquisas em hemodiálise, 

diagnósticos de enfermagem, bem como aproximação com o método de validação 

utilizado. Quanto ao grau de formação, os especialistas envolvidos foram dois 

mestrandos, dois mestres e dois doutores em enfermagem. As sugestões pautaram-
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se na reformulação de questionamentos no sentido de torná-los mais acessíveis ao 

entendimento da clientela, bem como na organização do instrumento, facilitando a 

coleta quanto à alocação de questionamentos de mesmo tema. Tais sugestões foram 

acrescidas ao instrumento para coleta de dados. 

Assim, obteve-se o formulário final de entrevista, composto de questões abertas 

e fechadas, além de consulta ao prontuário, e foi dividido em três partes, a saber: 

dados sociodemográficos; indicadores clínicos e fatores etiológicos em estudo; e 

exames laboratoriais (APÊNDICE A). Para a realização da coleta de dados, foram 

necessários os seguintes instrumentos: estetoscópio adulto Littmann Classic II®, 

esfigmomanômetro aneroide graduado em milímetros de mercúrio (mmHg) de marca 

Premiun®, termômetro de mercúrio oval calibrado da marca Medfebre® e balança 

digital Geon®. Os instrumentos utilizados encontraram-se calibrados. 

Para subsidiar a coleta de dados um protocolo foi desenvolvido, cujo objetivo 

foi padronizar a coleta entre os pesquisadores e minimizar possíveis vieses nesse 

percurso, servindo como um padrão ouro para a identificação de cada variável do 

estudo (APÊNDICE B). O instrumento pautou-se nos referenciais empíricos e 

conceituais propostos por Frazão (2015), ou seja, a definição conceitual e a forma de 

medição de cada um dos componentes do diagnóstico, clarificando a forma de medida 

e a decisão quanto à ocorrência das variáveis.  

A coleta de dados ocorreu entre os meses de março e abril de 2015, com 

pacientes da referida clínica, no momento da sua sessão de hemodiálise. A coleta foi 

realizada pela pesquisadora, três enfermeiras e uma aluna do nono período do curso 

de enfermagem, bolsista de iniciação científica, participantes do PAESE, previamente 

treinadas para minimizar vieses na coleta de dados.  

O treinamento dos participantes da coleta ocorreu em um curso de carga 

horária de 40 horas. Foram abordadas as seguintes temáticas: fisiopatologia da 

doença renal crônica; procedimento hemodialítico; alterações na proteção do paciente 

submetido à hemodiálise; diagnósticos de enfermagem para a clientela; método de 

validação clínica de diagnósticos de enfermagem; o diagnóstico de enfermagem 

Proteção Ineficaz; e foram abordados os indicadores clínicos e fatores etiológicos a 

serem medidos, com suas definições conceituais e empíricas. Por fim, realizou-se 

treinamento quanto à utilização dos instrumentos para a coleta de dados, formando 

duplas entre os coletadores treinados para avaliar a forma de questionar cada item, 

reduzindo vieses no momento da coleta.  
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4.5 Análise e organização dos dados 

 

 Após a obtenção dos dados, foi construída uma planilha no Microsoft Office 

Excel, inserindo-se os dados de cada variável do instrumento. As respostas obtidas 

em cada instrumento foram posteriormente analisadas e julgadas quanto à presença 

ou ausência dos componentes do diagnóstico conforme os referentes conceituais e 

empíricos utilizados (FRAZÃO, 2015).   

 Foi realizada a análise estatística descritiva dos dados sociodemográficos e 

clínicos por meio do software estatístico R versão 2.12.1. Calcularam-se as 

frequências relativas e absolutas das variáveis categóricas, bem como as medidas de 

tendência central e dispersão dos dados numéricos, os quais tiveram sua normalidade 

testada por meio do teste de Kolmogorov Smirnov, com valor p < 0,05. Ainda quanto 

à análise descritiva dos dados, verificaram-se as frequências dos indicadores clínicos 

e fatores etiológicos. 

Para a verificação da prevalência do diagnóstico Proteção Ineficaz, frente à 

ocorrência de seus indicadores clínicos, Lopes, Silva e Araújo (2013a) revela como 

vantagem, em detrimento de modelos clássicos utilizados anteriormente, a realização 

de testes diagnósticos, os quais permitem a observação do comportamento dos 

indicadores clínicos em diferentes métodos de estudo. 

A inexistência de um padrão ouro na enfermagem que leve à identificação 

precisa de um diagnóstico de enfermagem, por esse se tratar de respostas humanas 

as quais não podem ser mensuradas por equipamentos que predigam sua presença 

ou ausência, é um ponto crítico em estudos de acurácia diagnóstica. Diante disso, 

novas estratégias vêm sendo utilizadas para a determinação de medidas de acurácia 

de indicadores clínicos para um diagnóstico de enfermagem, com vistas à redução de 

vieses.  

O método de Análise de Classes Latentes vem sendo utilizado ainda de forma 

discreta na enfermagem (PASCOAL, 2015; TEIXEIRA, 2014), entretanto já apresenta 

resultados expressivos em outras áreas da saúde, com o objetivo de identificar 

variáveis latentes dentre aquelas observáveis no que diz respeito a comportamentos 

em saúde. Os resultados de sua utilização fornecem avanços significativos nestas 

áreas (COLLINS; LANZA, 2010). 
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Este método encontra-se centrado na suposição de que uma variável não 

observada, no caso o diagnóstico de enfermagem, determina as associações entre as 

variáveis observáveis, ou indicadores clínicos (COLLINS; LANZA, 2010). Assim, uma 

variável latente representa uma variável não mensurável que corresponde a uma 

construção abstrata em que a pesquisa está interessada, sendo verificada a partir do 

conjunto de variáveis mensuráveis, manifestadas no cliente (POLIT, 1996). Esse 

método de validação de indicadores clínicos permite a identificação de um conjunto 

de indicadores que formam o diagnóstico de enfermagem investigado (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2013a). 

Nesse contexto, para o presente estudo, um modelo de duas classes latentes 

de efeitos randômicos foi utilizado, por meio do software R versão 2.12.1, para a 

determinação da prevalência do diagnóstico, bem como para o cálculo dos valores de 

sensibilidade e especificidade com os respectivos intervalos de confiança de 95%. A 

sensibilidade indica a probabilidade de identificar corretamente a presença de um 

indicador clínico em pacientes com o diagnóstico de enfermagem; a especificidade, 

por sua vez, indica a probabilidade de identificar corretamente a ausência de um 

indicador clínico em pacientes sem o diagnóstico de enfermagem (LOPES; SILVA; 

ARAÚJO, 2012). 

Para verificação da bondade do ajuste do modelo de classe latente, ou seja, 

verificar se o que o modelo de classe latente proposto supõe acontecer está realmente 

acontecendo na amostra, foi aplicado o teste da razão de verossimilhança (G2). Assim, 

uma característica definidora foi considerada estatisticamente significante se pelo 

menos um dos seus intervalos de confiança (seja para a sensibilidade ou para a 

especificidade) era superior e não passava pelo valor 0,5. 

Inicialmente ajustou-se um modelo de classe latente nulo com a presença de 

todos os indicadores clínicos mensuradas para o diagnóstico de enfermagem 

Proteção Ineficaz. A partir deste modelo ajustado foi possível identificar indicadores 

que apresentaram o pior desempenho, os quais foram avaliados primeiramente pela 

não significância estatística dos seus intervalos de confiança e, em um segundo 

momento, pelo menor valor da área sob a curva Operador-Receptor – curva ROC, que 

representa a relação entre os valores de sensibilidade e especificidade, indicando a 

acurácia desses. Frente aos desempenhos indesejados, os indicadores foram 

sequencialmente retirados do conjunto de dados.  
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Esta etapa inicial permitiu o ajuste de um novo modelo de classe latente, até 

que o teste de bondade de ajuste mostrou igualdade entre as frequências observadas 

na amostra e esperadas a partir do modelo inicial. Assim, o modelo ajustado 

contemplou a frequência do diagnóstico Proteção Ineficaz para esse conjunto de 

dados, bem como a aproximação dos valores de sensibilidade e especificidade dos 

indicadores clínicos que se comportaram conforme o esperado pela análise 

estatística.  

Após análise estatística, os resultados foram organizados por meio de cinco 

tabelas, sendo a primeira referente aos dados sociodemográficos da clientela, as 

subsequentes contendo a frequência dos indicadores clínicos e fatores etiológicos do 

diagnóstico investigado, e por fim os dois modelos de classe latente identificados. Os 

resultados foram discutidos conforme literatura pertinente ao tema.  

 

 

4.6 Aspectos éticos e legais 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de acordo com as disposições da 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, que 

disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). Assim, o parecer 

favorável para a realização da pesquisa foi obtido sob o número 387.837, além do 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 18486413.0.0000.5537 

(ANEXO A).  

O centro escolhido para a pesquisa foi abordado previamente sobre o interesse 

no desenvolvimento do referido estudo, com autorização da direção por meio da 

assinatura da carta de anuência (APÊNDICE C). 

A pesquisa apresentou risco mínimo ao seu participante, foram assegurados 

sigilo e privacidade de qualquer informação, assim como os participantes deste estudo 

tiveram o direito assegurado de rejeitar ou retirar-se da pesquisa a qualquer momento 

que julgassem necessário. 

Nesse sentido, sendo revelado o desejo em participar da pesquisa, entregou-

se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE D), em duas 

cópias, realizando a explicação inicial do que se trata a pesquisa, dos procedimentos 

que seriam realizados, bem como dos benefícios desta. Todos os participantes da 
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pesquisa assinaram as duas vias do TCLE, sendo uma do entrevistado e a outra do 

pesquisador.   

 

 

4.7 Financiamento 

 

O financiamento para a execução da pesquisa obteve-se através da bolsa de 

estudo fornecida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Ademais, houve outro apoio do CNPq, através do processo 

477559/2013-1.  
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5 RESULTADOS  

 

Nesta sessão, serão apresentados os resultados do estudo em cinco tabelas, 

contendo: caracterização sociodemográfica e clínica da clientela investigada; 

frequência dos indicadores clínicos e dos fatores etiológicos do diagnóstico Proteção 

Ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise; e Modelos de classe latente nulo e 

ajustado, indicando a frequência do diagnóstico e medidas de acurácia de seus 

indicadores clínicos. 

 A Tabela 1 apresenta a caracterização sociodemográfica e clínica da clientela 

investigada por meio da estatística descritiva, indicando as frequências relativa e 

absoluta, bem como as medidas de tendência central e dispersão. 

 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica e clínica de pacientes renais crônicos 

submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Variáveis n % 

Sexo Feminino 102 51,0 
Masculino 98 49,0 

Estado civil  Com companheiro 107 53,5 
Sem companheiro 93 46,5 

Procedência Interior 108 54,0 
Capital 92 46,0 

Religião Praticante 173 86,5 
Não praticante 27 13,5 

Ocupação  Aposentado/ pensionista 175 87,5 
Ativos  13 6,5 
Desempregado 12 6,0 

Sítio da diálise Fístula arteriovenosa  150 75,0 
Cateter Duplo Lúmen/Cateter Triplo Lúmen 31 15,5 
Permcath 16 8,0 
Prótese 03 1,5 

Local de 
inserção do 
cateter 
 

Membro superior esquerdo 109 54,5 
Membro superior direito 44 22,0 
Subclávia direita 18 9,0 
Jugular direita 13 6,5 
Jugular esquerda 06 3,0 
Femoral direita 06 3,0 
Subclávia esquerda 03 1,5 
Femoral esquerda 01 0,5 

 Média Mediana DP Mínimo Máximo Valor p1 

Idade*  55,0 56,0 16,5 18,0 89,0 0,200 

Anos de estudo 8,6 10,0 4,9 0,0 24,0 0,000 

Renda familiar** 3,7 2,0 4,5 0,0 38,0 0,000 
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Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica e clínica de pacientes renais crônicos 
submetidos à hemodiálise. Natal, 2015 

Continuação 

Integrantes***  3,3 3,0 1,6 1,0 10,0 0,000 

Tempo de 
DRC**** 

7,9 6,0 7,4 0,0 38,0 0,000 

Tempo de HD***** 66,8 36,0 69,3 1,0 324,0 0,000 

Legenda: Desvio Padrão DP; Teste de Kolmogorov Smirnov1; *Idade em anos; 
**Renda familiar em salários mínimos (um salário mínimo equivalente a R$788,00); 
***Integrantes da família ****Tempo de DRC em anos; *****Tempo de HD em meses. 
 

 Os dados sociodemográficos da clientela investigada apresentam uma 

predominância do sexo feminino (51,0%), idade média de 55 anos, com companheiro 

(53,5%), procedentes do interior do estado (54,0%) praticantes de uma religião 

(86,5%), em sua maioria aposentados (87,5%), apresentando mediana de 10 anos de 

estudo, com renda familiar de dois salários mínimos, considerado o valor do salário 

mínimo equivalente a R$788,00 no momento da coleta, e mediana de três integrantes 

da família em casa.  

 No que concerne aos dados clínicos, o principal acesso para hemodiálise foi a 

fístula arteriovenosa (75,0%), localizada no membro superior esquerdo (54,5%). O 

tempo de doença renal apresentou mediana de 6 anos e tempo de hemodiálise com 

mediana de 36 meses.  

 A testagem dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Proteção 

ineficaz na prática clínica permitiu a identificação das frequências destes na clientela 

hemodialítica. A Tabela 2 apresenta a distribuição dos indicadores clínicos na amostra 

investigada.  

 

Tabela 2 – Distribuição dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 

Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal/RN, 2015 

Indicadores clínicos n % IC 95% 

Peso seco descontrolado 198 99,0 96,0 – 99,8 
Resposta mal adaptada ao estresse 135 67,5 60,5 – 73,8 
Alteração na coagulação 122 61,0 53,8 – 67,8 
Aumento da pressão arterial sistêmica 121 60,5 53,3 – 67,2 
Fadiga 121 60,5 53,3 – 67,2 
Invasores na corrente sanguínea 119 59,5 52,3 – 66,3 
Prurido 102 51,0 43,9 – 58,1 
Disfunção do acesso vascular 61 30,5 24,3 – 37,5 
Fraqueza 55 27,5 21,5 – 34,3 
Deficiência da imunidade 32 16,0 11,3 – 22,0 
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Tabela 2 – Distribuição dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem 

Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise. Natal/RN, 2015 

Continuação 

Aumento do número de hospitalizações  19 9,5 5,9 – 14,6 
Acesso vascular infeccionado 11 5,5 2,9 – 9,9 
Febre 1 0,5 0,0 – 3,2 

 

 O presente resultado evidencia que os indicadores clínicos do diagnóstico 

Proteção Ineficaz são apresentados pela clientela hemodialítica. Destacam-se os de 

maiores prevalências, a saber: Peso seco descontrolado (99,0%), Resposta mal 

adaptada ao estresse (67,5%), Alteração na coagulação (61,0%), Aumento da pressão 

arterial sistêmica (60,5%), Fadiga (60,5%), Invasores na corrente sanguínea (56,5%) 

e Prurido (51,0%). 

 No que concerne aos fatores etiológicos do referido diagnóstico, os mesmos 

foram verificados quanto à sua ocorrência na clientela investigada. A Tabela 3 

apresenta a prevalência dos fatores etiológicos para a população hemodialítica. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos fatores etiológicos do diagnóstico de enfermagem 

Proteção ineficaz identificados na clientela hemodialítica. Natal, 2015 

Fatores etiológicos n % IC 95% 

Ausência das vacinas de rotina 200 100,0 97,6 – 100,0 
Medicamentos que reduzem a imunidade 199 99,5 96,8 – 99,9 
Efeitos colaterais relacionados ao tratamento 190 95,0 90,7 – 97,4 
Perfis sanguíneos anormais 180 90,0 84,8 – 93,6 
Distúrbios nutricionais (p. ex., anorexia) 170 85,0 79,1 – 89,5 
Presença de comorbidades (p. ex. câncer) 156 78,0 71,5 – 83,4 
Distúrbios imunológicos 119 59,5 52,3 – 66,3 
Não adesão aos cuidados relacionados aos 
acessos vasculares  

91 45,5 38,5 – 52,7 

Extremos de idade 63 31,5 25,2 – 38,5 
Não adesão à dieta prescrita 62 31,0 24,8 – 37,9 
Não adesão à terapia medicamentosa 55 27,5 21,5 – 34,3 
Abuso de drogas 24 12,0 7,9 – 17,5 
Não adesão às medidas de controle de 
infecção 

15 7,5 4,4 – 12,3 

 

 Destacam-se os fatores etiológicos de maior prevalência identificados nos 

pacientes submetidos à hemodiálise, a saber: Ausência das vacinas de rotina 

(100,0%); Medicamentos que reduzem a imunidade (99,5%); Efeitos colaterais 

relacionados ao tratamento (95,0%); Perfis sanguíneos anormais (90,0%); Distúrbios 
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nutricionais (p. ex., anorexia) (85,0%); Presença de comorbidades (p. ex. câncer) 

(78,0%); e Distúrbios imunológicos (59,5%). 

Frente à presença dos indicadores clínicos identificados na clientela 

hemodialítica, foi possível a realização do modelo de classe latente nulo para a 

identificação da prevalência do diagnóstico na clientela, bem como das medidas de 

sensibilidade e especificidade em cada um dos indicadores clínicos.  

O modelo de classe latente inicial foi tido como nulo e apresentou todos os 

indicadores clínicos do diagnóstico Proteção Ineficaz identificados na clientela 

hemodialítica. Este modelo inicial está apresentado na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Medidas de acurácia do total de indicadores clínicos do diagnóstico 

Proteção ineficaz baseados em modelo de classe latente (Modelo nulo). Natal/RN, 

2015 

Indicadores clínicos Sensibilidade (IC95%) Especificidade (IC95%) 

Peso seco descontrolado 1,0000(0,9939-1,0000) 0,0222(0,0000-0,0663) 

Alteração na coagulação 0,6730(0,5675-0,7734) 0,4667(0,3450-0,6071) 
Resposta mal adaptada ao 
estresse 0,6699(0,5626-0,7667) 0,3189(0,1916-0,4392) 
Aumento da pressão arterial 
sistêmica  0,6328(0,5225-0,7324) 0,4288(0,3081-0,5630) 

Fadiga 0,6318(0,5325-0,7319) 0,4276(0,3016-0,5601) 

Prurido 0,5446(0,4265-0,6605) 0,5322(0,3952-0,6808) 

Disfunção do acesso vascular 0,2809(0,1834-0,3784) 0,6656(0,5299-0,7905) 

Fraqueza 0,2728(0,1818-0,3706) 0,7223(0,6033-0,8302) 
Invasores na corrente 
sanguínea  0,2622(0,0000-0,5153) 0,0000(0,0000-0,0000) 

Acesso vascular infeccionado 0,1002(0,0430-0,1667) 1,0000(0,9675-1,0000) 
Aumento do número de 
hospitalizações 0,0938(0,0371-0,1573) 0,9036(0,8131-0,9806) 

Febre 0,0091(0,0000-0,0312) 1,0000(0,9873-1,0000) 

Deficiência da imunidade 0,0000(0,0000-0,0000) 0,6453(0,0001-0,7823) 

Ajuste do modelo Estatística  Gl Valor p  

G2 518,54 173 < 0,001  

Prevalência: 54,89%   

Este modelo não mostrou ajuste adequado (p < 0,05) 

  

Neste modelo, apesar de sua não adequação (valor p<0,001), observaram-se 

valores como indicadores sensíveis: Peso seco descontrolado; Alteração na 

coagulação; Resposta mal adaptada ao estresse; Aumento da pressão arterial 

sistêmica; e Fadiga. Para os valores de especificidade, destacaram-se os indicadores: 
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Disfunção do acesso vascular; Fraqueza; Acesso vascular infeccionado; Aumento do 

número de hospitalizações; e Febre. Estes indicaram uma prevalência de 54,89% para 

o diagnóstico Proteção ineficaz.  

 Entretanto, por não apresentar um ajuste adequado, com valor p<0,001, um 

novo modelo foi ajustado para indicar a prevalência do diagnóstico, sendo retirados 

os indicadores que se comportaram de maneira não esperada para os valores de 

sensibilidade, especificidade, bem como para a relação entre estes. O modelo de 

classe latente ajustado encontra-se apresentado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Medidas de acurácia dos indicadores clínicos do diagnóstico Proteção 

ineficaz baseadas em modelo de classe latente ajustado. Natal, 2015 

Indicadores clínicos Sensibilidade (IC95%) Especificidade (IC95%) 

Fadiga 0,9999(0,8542-1,0000) 1,0000(0,5433-1,0000) 
Resposta mal adaptada ao 
estresse 0,7107(0,6257-0,8376) 0,3798(0,2759-0,5062) 

Alteração na coagulação 0,6529(0,5601-0,7872) 0,4557(0,3472-0,5885) 

Fraqueza 0,4132(0,3360-0,8676) 0,9368(0,8826-1,0000) 

Disfunção do acesso vascular 0,3223(0,2288-0,4345) 0,7215(0,6135-0,8320) 
Aumento do número de 
hospitalizações 0,0992(0,0332-0,1719) 0,9114(0,8391-0,9778) 

Acesso vascular infeccionado 0,0661(0,0204-0,1288) 0,9620(0,9085-1,0000) 

Febre 0,0000(0,0000-0,0000) 0,9873(0,9532-1,0000) 

Ajuste do modelo Estatística  Gl Valor p  

G2 82.17 183 1,000  

Prevalência: 60,5%   

 

 Assim, a Tabela 5 apresentou o conjunto de indicadores clínicos capazes de 

predizer a presença do diagnóstico de enfermagem Proteção ineficaz em pacientes 

submetidos à hemodiálise, uma vez que o modelo apresentou ajuste adequado 

(p=1,000). Como indicadores sensíveis, cuja presença indica a presença do 

diagnóstico, destacam-se: Fadiga com sensibilidade de 0,9999; Resposta mal 

adaptada ao estresse apresentando sensibilidade de 0,7107; e Alteração na 

coagulação, com sensibilidade equivalente a 0,6529.  

Os indicadores específicos para o diagnóstico cuja ausência indica a ausência 

do diagnóstico, foram: Fadiga com especificidade de 1,0000; Febre indicando uma 

especificidade de 0,9873; o Aumento do número de hospitalizações com 

especificidade equivalente a 0,9620; a Fraqueza, com valor de especificidade de 
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0,9368; Acesso vascular infeccionado apresentando especificidade de 0,9114; e a e 

Disfunção do acesso vascular apresentando especificidade de 0,7215. 

Os achados permitiram, além da identificação dos indicadores clínicos que 

melhor predizem o diagnóstico Proteção ineficaz para a clientela hemodialítica, a partir 

de seu modelo de classe latente, a identificação da prevalência do diagnóstico na 

clientela investigada. Nesse sentido, o presente estudo, por meio da interação entre 

as variáveis observáveis, identificou uma prevalência de 60,5% do diagnóstico 

Proteção ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise.  
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6 DISCUSSÃO 

 

A proteção, na clientela hemodialítica, pauta-se na capacidade de defesa da 

imunidade contra o ataque de invasores (FRAZÃO, 2015). Assim, quando essa 

encontra-se alterada, alcança-se a diminuição da capacidade de proteção desse 

cliente contra ameaças internas ou externas (HERDMAN; KAMITSURU, 2014).  

 A diminuição da proteção na clientela hemodialítica faz emergir a elevada 

ocorrência do diagnóstico de enfermagem Risco de infecção nesses pacientes 

(FRAZÃO et al., 2014a; BISCA; MARQUES, 2010), refletindo a necessidade de 

adaptação positiva do organismo do paciente submetido à hemodiálise com vistas 

promover a proteção desse cliente (ROY; ANDREWS, 2009). 

 Estudo evidenciou os componentes do modelo teórico de Roy no paciente 

hemodialítico, os quais pautam-se nas deficiências de adaptação ao modo fisiológico 

apresentadas por ele, frente ao tratamento e à evolução de sua enfermidade, 

destacando a necessidade básica de proteção na clientela com frequência relevante 

(FRAZÃO et al., 2013). 

 Outrossim, emerge a necessidade de compreender o contexto 

sociodemográfico e clínico no qual esse cliente encontra-se envolto, com vistas a 

favorecer tal adaptação de forma adequada. Assim, a influência sofrida por fatores 

sociodemográficos desfavoráveis, na ocorrência de sinais e sintomas para a clientela 

hemodialítica, torna relevante a compreensão desses para o melhor direcionamento 

do cuidado (BIRMELÉ et al., 2012; FRAZÃO et al., 2015; RAMIREZ et al., 2012). 

 O presente estudo evidenciou uma clientela de faixa etária adulta, com média 

de 55 anos de idade. Tal faixa etária é evidenciada em outros estudos com clientela 

semelhante, indicando maior prevalência de pacientes adultos realizando 

procedimento hemodialítico (ABDELRAHEEM; HAMED, 2014; FERNANDES et al., 

2014).  

 A idade média evidenciada no presente estudo indica a necessidade de 

atenção quanto à proteção desses pacientes, uma vez que estão próximos a adentrar 

na faixa idosa, e o devem fazer mantendo sua proteção adequada, com vistas a evitar 

maiores complicações associadas ao avanço da idade do cliente renal.  

 Ainda, houve predominância do sexo feminino, corroborando com os achados 

na literatura (ABDELRAHEEM; HAMED, 2014; FERNANDES et al., 2014), entretanto 

percebe-se uma frequência considerável também do sexo masculino, o que aponta 
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para o evidenciado pelo censo brasileiro de diálise, que indica uma predominância do 

sexo masculino na clientela em diálise no ano de 2013 (CENSO, 2013).  

 Quanto ao estado civil, esse dado também apresentou-se com igualdade entre 

a clientela, em que pouco mais da metade referiu a presença do companheiro. Tal 

assertiva indica a presença de um apoio familiar no enfrentamento da enfermidade, 

favorecendo a adaptação positiva do cliente à realidade hemodialítica. Ainda, esse 

cliente mostrou-se praticante de uma religião, fato que auxilia em sua adaptação à 

nova condição clínica.  

 A clientela investigada era em sua maioria de aposentados, com uma mediana 

de 10 anos de estudo e uma renda familiar de dois salários mínimos, vivendo em 

média com três pessoas em casa, e sendo procedente do interior do estado, o que 

caracteriza a baixa renda do paciente hemodialítico e as dificuldades de acesso e 

seguimento do regime terapêutico proposto. Outros autores comprovaram a baixa 

renda nessa clientela, com resultados semelhantes ao exposto. Evidenciam 

alterações ainda na qualidade de vida desses indivíduos, uma vez que encontram-se 

em idade economicamente ativa, porém em sua maioria são aposentados frente à 

enfermidade renal, culminando em uma baixa renda (FRAZÃO; RAMOS; LIRA, 2013). 

Assim, faz-se necessário levar em consideração o contexto social desse cliente no 

momento de intervir efetivamente sobre sua proteção, promovendo a adaptação 

positiva de acordo com a sua realidade social.  

 Estudo realizado com pacientes em hemodiálise, no intuito de isolar fatores que 

favoreçam a infecção por hepatite B, detectou a alta taxa de infecção desses clientes, 

e evidenciou fatores como idade, pacientes aposentados e a presença de 

companheiros relacionados ao maior risco de infecção por hepatite B, confirmando a 

proteção ineficaz na clientela com características desfavoráveis, bem como a 

relevância da ciência das características sociodemográficas para o favorecimento de 

uma proteção positiva (KEYVANI et al., 2013). Ademais, fatores como idade, sexo 

feminino, baixo nível socioeconômico, baixa escolaridade e pacientes que vivem em 

áreas rurais apresentaram maior comprometimento cognitivo na população 

hemodialítica, dificultando a compreensão por parte desses de intervenções que 

favoreçam sua proteção (ABDELRAHEEM; HAMED, 2014). 

 O contexto clínico merece destaque, ainda, com vistas a reduzir riscos nessa 

clientela, frente ao reconhecimento de características desfavoráveis (KIMMEL; FWU; 
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EGGERS, 2013). Quanto ao acesso para a hemodiálise, evidenciou-se predominância 

da Fístula Arteriovenosa (FAV), no membro superior esquerdo. 

Revisão sistemática realizada com estudos de coorte evidenciou a relação 

entre o tipo de acesso e desfechos clínicos desfavoráveis na clientela hemodialítica, 

indicando a predominância da FAV como primeira escolha para o acesso vascular. 

Entretanto, pessoas que utilizam cateteres para hemodiálise apresentaram maiores 

riscos para a morte, infecções e eventos cardiovasculares em comparação com outros 

tipos de acesso vascular, ademais, a fístula apresentou o menor risco de ocorrência 

desses desfechos clínicos (RAVANI et al., 2013).  

No que diz respeito ao tempo de doença renal, evidenciou-se uma mediana de 

6 anos, e, quanto à realização do tratamento hemodialítico, a clientela apresentou 

mediana de 36 meses, o que equivale a 3 anos de tratamento. Estudos anteriores 

corroboraram período semelhante para o tempo de doença renal e de tratamento 

hemodialítico (FERNANDES et al., 2013; FRAZÃO et al., 2014a). O tempo prolongado 

de tratamento dialítico está associado à diminuição da proteção dessa clientela, a qual 

está mais sujeita à ocorrência de infecções, como pelo vírus da hepatite B (LEÃO; 

PACE; CHEBLI, 2010).  

 No presente estudo, a observação da ocorrência dos fatores etiológicos 

propostos por Frazão (2015) em frequências relevantes suporta o diagnóstico 

proposto para a clientela, bem como suscita a necessidade de investigações futuras. 

Assim, por se tratar do foco de intervenção do enfermeiro, faz-se necessário 

reconhecer a ocorrência de fatores causais quanto à diminuição da proteção na 

clientela hemodialítica.  

 O fator etiológico Ausência das vacinas de rotina merece destaque diante da 

frequência hegemônica na clientela. O paciente renal crônico, por suas fragilidades 

imunológicas, apresenta a necessidade de um calendário vacinal diferenciado, o guia 

de vacinação para pacientes especiais evidencia a clientela hemodialítica, frente à 

necessidade de vacinação diferenciada apresentada por ela (SBIM, 2013).  

Quanto à vacinação dessa clientela, estudo investigou a taxa de soroconversão 

para o vírus da hepatite B na clientela em hemodiálise, evidenciando uma população 

com características demográficas semelhantes às do presente estudo, e encontrou 

uma taxa de soroconversão aceitável em mais de 70% da amostra investigada, 

indicando como principais fatores de risco para a redução da taxa de conversão na 

clientela a idade avançada e presença de comorbidades como o diabetes mellitus 
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(OSTROSKI et al., 2015).  Frente a isso, Chavesa et al. (2011) evidencia a 

necessidade de revacinação dessa clientela com soroconversão reduzida para a 

hepatite B, aumentando substancialmente a sua proteção, ademais, propõe revisão 

quanto ao limiar da imunidade induzida pela vacina contra a hepatite B, no intuito de 

maximizar a proteção da clientela hemodialítica (CHAVESA et al., 2011).  

 Assim, a ausência de vacinas de rotina encontrada na totalidade da clientela 

investigada remete-se à necessidade urgente de intervenções de enfermagem para a 

clientela, no sentido de eliminar tal fator causal da proteção inadequada apresentada 

por ela. A promoção de campanhas de vacinação dentro das clínicas de hemodiálise, 

bem como a educação em saúde quanto à relevância de se manter em dia o 

calendário vacinal nesses pacientes, torna-se imprescindível.  

 Os medicamentos que reduzem a imunidade foram também evidenciados em 

quase que a totalidade dos investigados, diante do uso de anticoagulantes relacionado 

à terapia renal. A anticoagulação ocorre frente ao risco elevado de eventos 

trombóticos durante a terapia renal, principalmente relacionados ao acesso vascular. 

Entretanto, tornam o cliente susceptível a sangramentos, como evidenciado por 

Fernandes et al. (2012), em que 100% dos pacientes hemodialíticos investigados 

apresentaram o diagnóstico de enfermagem Risco de sangramento frente ao uso de 

heparina na sessão de hemodiálise, reduzindo assim a proteção do cliente contra o 

sangramento.  

O fator etiológico Efeitos colaterais e adversos relacionados ao tratamento 

(medicamentoso, cirúrgico, hemodialítico) foi evidenciado na clientela de forma 

frequente (95,0%). Eventos adversos são comuns nas clínicas hemodialícas, frente à 

ocorrência de fatores de risco como procedimentos invasivos, pacientes críticos, 

equipamentos complexos e administração de medicamentos que diminuem a proteção 

da clientela. Terra et al. (2010) indicam como principais eventos adversos na clientela 

hemodialítica a hipotensão arterial, vômito, tontura, cefaleia e hipertensão arterial, 

corroborando com os achados de Cessarino et al. (2011), o qual acrescenta ainda a 

dor.  

Estudo buscou observar os principais eventos adversos em uma clínica de 

diálise, bem como o conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a 

ocorrência destes eventos e as condutas tomadas, evidenciando a fragilidade no 

reconhecimento de eventos adversos pelos profissionais, o que culmina em condutas 

inapropriadas aos eventos, ocasionando a diminuição da proteção na clientela 
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hemodialítica (SOUZA et al., 2013). Assim, faz-se necessário desenvolver educação 

em saúde junto a profissionais da enfermagem, com o objetivo de favorecer o 

reconhecimento e as condutas necessárias aos eventos adversos frequentes, 

debelando o fator causal e protegendo o paciente de forma adequada.  

 Ainda com frequência elevada na clientela, o fator etiológico Perfis sanguíneos 

anormais (p. ex. leucopenia, trobocitopennia, anemia, coagulação) merece destaque. 

Definido por Frazão (2015) como alterações nos valores dos parâmetros de 

normalidade dos componentes do plasma sanguíneo, consideraram-se neste estudo 

alterações a partir do hemograma do cliente. Alterações no plasma sanguíneo são 

fatores causais para a ocorrência de uma proteção ineficaz, comum na clientela 

hemodialítica, em especial do que diz respeito à anemia. A diminuição da hemoglobina 

pela clientela hemodialítica ocorre frente à condição inflamatória da doença renal, a 

qual ocasiona a redução da síntese e ação de eritropoetina, assim como na absorção 

intestinal de ferro (BUENO; FRIZZO, 2014). 

 A redução nos níveis plasmáticos de hemoglobina, agravada por sangramentos 

gastrointestinais, desnutrição, procedimentos cirúrgicos, além de perdas relacionadas 

ao procedimento hemodialítico (ALVES; GORDAN, 2014), foi também identificada por 

Nerbass et al. (2011) nessa clientela, identificando ainda hematócrito diminuído.  

A anemia foi observada em estudo na clientela hemodialítica, entretanto 

ressaltou-se relativa melhora nos níveis de hemoglobina, comparando exames 

laboratoriais do início do tratamento hemodialítico e meses depois, apesar de não 

haver o alcance dos parâmetros de normalidade ideais (BUENO; FRIZZO, 2014). 

Assim, o enfermeiro deve atuar favorecendo adaptação positiva do cliente à sua nova 

condição hematológica, por meio de intervenções como a educação em saúde para o 

uso da alimentação e medicações apropriadas, que favoreçam maiores níveis de 

hemoglobina no cliente, reduzindo possíveis complicações e promovendo, assim, a 

proteção eficaz nesse paciente.  

 O fator etiológico Distúrbios nutricionais (p. ex., anorexia) também apresentou-

se como relevante na clientela em estudo, sendo verificado por meio da aplicação da 

Avaliação Global Subjetiva (AGS), a qual permite a obtenção de raciocínio clínico 

sobre a história nutricional do cliente. A terapia de substituição e a evolução clínica da 

doença são fatores que contribuem para a ocorrência de distúrbios nutricionais nesses 

pacientes. Ademais, associa-se a insuficiente ingesta de nutrientes, relacionados à 

anorexia, às condições financeiras desfavoráveis da clientela, bem como às 
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disfunções do sistema gastrointestinal relacionadas à doença renal (RIELLA; 

MARTINS, 2013).  

 Diante desses fatores, ressalta-se a elevada prevalência de desnutrição na 

clientela hemodialítica (RIELLA; MARTINS, 2013). Lukawsky et al. (2014) aponta 

ainda para os baixos níveis de albumina nesse cliente. Assim, compreendendo os 

distúrbios nutricionais como um fator causal para a diminuição da proteção no paciente 

renal, esses relacionam-se ao aumento do índice de mortalidade na clientela renal 

(LUKAWSKY et al., 2014; SIVIERO; MACHADO; CHERCHIGLIA, 2014; RIELLA; 

MARTINS, 2013). Frente a isso, o enfermeiro deve atuar com vistas a favorecer a 

adaptação positiva do cliente a uma nutrição adequada, reduzindo as fragilidades 

nutricionais do tratamento e enfermidade, e protegendo o cliente dos altos índices de 

mortalidade.  

As comorbidades são comuns no paciente renal, sendo esse um fator etiológico 

para Proteção Ineficaz, frequente nos pacientes deste estudo. A presença de 

comorbidades representa forte preditor da mortalidade no paciente renal 

(RATTANASOMPATTIKUL et al., 2013). Como principais comorbidades na clientela, 

destacam-se: hipertensão arterial, hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças 

cardiovasculares, anemias, edema pulmonar e distúrbios metabólicos (TEIXEIRA et 

al., 2015; SIVIERO; MACHADO; CHERCHIGLIA, 2014). Além disso, a presença de 

comorbidades associadas à doença renal requer ainda mais atenção ao cliente, uma 

vez que esse apresentará maiores transtornos e complicações em seu dia a dia, 

afetando sobremaneira sua qualidade de vida.  

 E, finalizando a lista de fatores etiológicos frequentes na clientela investigada, 

os Distúrbios imunológicos são compreendidos como uma resposta imune ineficiente 

na defesa de microrganismos invasores, colocando em risco a vida do indivíduo 

(FRAZÃO, 2015). Isso posto, sua ocorrência se dá frente à imunossupressão na 

clientela relacionada à uremia, interferindo na eficiência fagocitária, migratória e 

quimiotáxica, fazendo reduzir a capacidade de proteção do organismo (GIRNDT et al., 

2001). 

 Estudo destacou a imunossupressão na clientela renal, influenciando 

negativamente na resposta imunológica à vacinação contra hepatite B, em especial 

em pacientes com comorbidades associadas como diabetes e hipertensão. Frente a 

isso, a clientela renal recebe doses maiores que as habituais no calendário vacinal, 
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entretanto, ainda assim os autores demonstraram o nível elevado de respostas 

ineficazes à vacinação nessa clientela (AYUBI, 2014).  

 A ocorrência de fatores causais quanto à diminuição da proteção na clientela 

hemodialítica remete-se aos estímulos evidenciados pela teoria adaptativa de Roy, 

uma vez que apresenta a ocorrência de estímulos internos e externos que levam a 

uma adaptação negativa do cliente (ROY; ANDREWS, 2009). Assim, percebe-se a 

predominância de estímulos internos ao cliente, relacionados mais à doença e ao 

tratamento hemodialítico. 

 Nessa perspectiva, os fatores relacionados evidenciados no presente estudo 

permitem o direcionamento das ações de enfermagem à clientela hemodialítica, uma 

vez que são o foco das intervenções de enfermagem para debelar a Proteção Ineficaz 

nesses pacientes. Ademais, com vistas à teoria adaptativa proposta por Roy, sugere-

se o direcionamento das ações no sentido de favorecer adaptação positiva do cliente 

quanto à necessidade fisiológica Proteção, proposta pela teórica (ROY; ANDREWS, 

2009).  

Além dos fatores etiológicos, os indicadores clínicos do diagnóstico de 

enfermagem Proteção Ineficaz, propostos por Frazão (2015), foram investigados na 

clientela. Por meio desses, foi possível a formação de classe latente para verificar a 

ocorrência da variável latente, o diagnóstico Proteção Ineficaz, frente às variáveis 

mensuradas, indicadores clínicos.  

Após a formação da classe latente ajustada, evidenciou-se elevada ocorrência 

do diagnóstico para a clientela investigada. Assim, 60,5% dos entrevistados 

apresentaram o diagnóstico Proteção Ineficaz, dado esse que comprova a diminuição 

da proteção na clientela hemodialítica. Ainda, a frequência evidenciada no presente 

estudo indica a relevância dos indicadores clínicos direcionados à clientela 

hemodialítica, diferindo dos achados de Frazão et al. (2014a), os quais indicaram a 

presença de 12,9% do diagnóstico Proteção Ineficaz proposto pela NANDA-I em 

clientela semelhante.  

Outrossim, a sugestão de FRAZÃO (2015) quanto à mudança do domínio no 

qual o diagnóstico Proteção Ineficaz encontra-se na NANDA-I, para o domínio 

segurança/proteção, é tida como válida, uma vez que a frequência elevada do 

diagnóstico no presente estudo corroborou com estudos com a clientela hemodialítica, 

quando o diagnóstico ainda fazia parte do domínio segurança/proteção na NANDA-I 
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(BEZERRA et al., 2012; BISCA; MARQUES, 2010; SOUZA; MARTINO; LOPES, 

2007).   

A mensuração dos indicadores clínicos propostos para a clientela hemodialítica 

permitiu a sua testagem quanto às medidas de acurácia, sendo possível a 

identificação daqueles indicadores que melhor predizem o diagnóstico Proteção 

Ineficaz em pacientes hemodialíticos. Assim, foi verificada a sensibilidade, que indica 

a presença do indicador clínico quando o diagnóstico estiver presente, e a 

especificidade, indicando a ausência desse quando da ausência do diagnóstico 

(LOPES; SILVA; ARAÚJO, 2012).  

Dentre os indicadores clínicos acurados para a predição do diagnóstico, a 

Fadiga merece destaque frente à elevada sensibilidade e especificidade evidenciadas, 

sendo esse o indicador que melhor prediz a ocorrência da Proteção Ineficaz em 

pacientes submetidos à hemodiálise. Presente em 60,5% da clientela investigada, o 

indicador Fadiga foi definido por Frazão (2015) como sensação de cansaço/falta de 

energia na realização esforços. 

Além de ser indicador clínico, a fadiga também é reconhecida na NANDA-I 

como uma resposta humana, assim, estudo evidenciou a sua presença na clientela 

hemodialítica, indicando como principais características para tanto a incapacidade de 

manter nível habitual de atividade física e o cansaço, ambos em 47,2% dos 

entrevistados (FRAZÃO et al., 2015), o que corrobora com os achados do presente 

estudo frente à definição utilizada para o reconhecimento de tal indicador.  

A fadiga evidenciada nesse cliente está diretamente relacionada aos níveis 

baixos de hemoglobina, frente à evolução da doença renal, bem como do tratamento 

hemodialítico, sendo um dos sintomas mais comuns na clientela, ressaltando a sua 

relevância como importante preditor da diminuição da proteção no paciente renal 

(KIRSHBAUM, 2012; RIELLA, 2010). A Portaria nº 226 da Secretaria de Atenção à 

Saúde deixa clara essa relação, indicando como um quadro clínico comum a essa 

clientela a anemia, e, relacionando a ela, a ocorrência da fadiga como uma das 

consequências mais adversas no paciente em hemodiálise (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010).  

Estudo realizado com o objetivo de revisar conhecimentos científicos acerca da 

fadiga no paciente em hemodiálise evidenciou escassez de literatura a respeito desse 

indicador clínico na clientela, apontando a necessidade de relacionar a sua ocorrência 

a fatores psicossociais, demográficos e fisiológicos no paciente hemodialítico, e 
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indicando a necessidade de estudos que abordem os domínios afetados pela fadiga 

na vida desse cliente (HORIGAN, 2012). 

Ressalta-se a relevância desse indicador clínico, ainda, frente às 

consequências ocasionadas na qualidade de vida e sobrevida do paciente renal, 

sendo indicado como um fator negativo, na percepção do cliente, sobre sua condição 

de saúde. Ele se associa ainda aos anos prolongados de procedimento hemodialítico, 

baixos níveis de escolaridade e ausência de um companheiro (CORDEIRO et al., 

2009). Esses fatores associados são complicadores para a promoção adaptativa do 

cliente à realidade clínica vivenciada, dificultando resultados positivos quanto à 

proteção por meio da redução da fadiga na clientela.  

Assim, faz-se relevante que a enfermagem atue auxiliando o paciente renal no 

tratamento da fadiga, minimizando os efeitos dessa em seu cotidiano (HORIGAN et 

al., 2013). Sobressai-se, então, a teoria adaptativa proposta por Roy, uma vez que o 

enfermeiro atuará de forma a proporcionar subsídios para que o cliente renal adapte-

se de forma positiva à fadiga vivenciada em sua realidade clínica. 

 O indicador clínico Resposta mal adaptada ao estresse apresentou-se sensível 

para o diagnóstico Proteção Ineficaz na clientela investigada, com prevalência de 

67,5%. O estresse está presente na clientela hemodialítica, frente às limitações por 

ela vivenciadas, relacionadas à evolução de sua doença e tratamento, com perda de 

autonomia e perdas sociais, sendo uma resposta marcante na clientela 

(CAVALCANTE et al., 2013). Leite (2014) evidenciou o indicador clínico estresse em 

90% da população hemodialítica. Souza, Martino e Lopes (2007) indicam a presença 

do medo e da ansiedade na clientela renal, os quais muitas vezes são postos de lado, 

em detrimento de alterações de cunho fisiológico, entretanto as condições emocionais 

do paciente hemodialítico mostram-se relevantes frente aos desgastes físico e 

emocional, culminando na diminuição na sua proteção.  

 Capellari (2007) evidencia a resposta mal adaptada ao estresse, definindo-a 

como reações do corpo às forças prejudiciais, como condição de saúde, que 

prejudicam a homeostasia do organismo frente a uma resposta inadaptada. Assim, 

quando a resposta mal adaptada ocorre, esse cliente vivencia diminuição na sua 

proteção frente ao estresse e à ansiedade, condições às quais o paciente renal 

encontra-se altamente sujeito (VALLE; SOUZA; RIBEIRO, 2013). 

Diante de sentimentos negativos desencadeados nesses pacientes, como: 

perdas, decepções, frustrações, sentimento de inutilidade, desvalorização, depressão, 
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os quais comprometem sobremaneira a qualidade de vida dessa clientela 

(COUTINHO et al., 2010; SOUZA; MARTINO; LOPES, 2007), promover adaptação 

positiva do cliente à sua nova condição de saúde, por meio de respostas adaptadas 

ao estresse, torna-se imprescindível. 

 O indicador clínico sensível Alteração na coagulação esteve presente em 61% 

dos entrevistados, que segundo Frazão (2015) é observado por meio de exames 

laboratoriais quando da ocorrência de plaquetopenia e/ou sangramentos na pele e/ou 

em mucosas. 

 A ocorrência de alterações na coagulação dessa clientela se dá pelo uso 

contínuo de anticoagulantes, com o objetivo de reduzir riscos trombóticos durante a 

realização do procedimento hemodialítico. Entretanto, a sua utilização deve ser 

controlada de acordo com os níveis plaquetários do cliente hemodialítico, pois a 

plaquetopenia poderá acarretar consequências, como sangramentos na pele e 

mucosas, o que indica a relevância dessa característica como preditora de uma 

proteção ineficaz na população (FERNANDES et al., 2012; LONGHI; LAKS; KALIL, 

2001).  

Khan et al. (2014) objetivaram investigar o perfil de coagulação pré e pós-

procedimento hemodialítico, evidenciando redução nos níveis plaquetários dessa 

clientela ao final do tratamento, relacionada ao uso da heparina. Assim, cabe ao 

enfermeiro promover adaptação positiva do cliente ao uso de anticoagulantes, 

monitorando seus exames laboratoriais, bem como características que denotem o 

sangramento.  

 Além dos indicadores clínicos sensíveis à ocorrência do diagnóstico Proteção 

Ineficaz, destacam-se os indicadores específicos, em que sua ausência indica a 

ausência do diagnóstico. Dentre eles o indicador clínico Febre, apesar de presente em 

apenas 0,5% dos pacientes investigados, apresentou-se como importante preditor do 

diagnóstico Proteção Ineficaz.  

A elevação da temperatura no paciente hemodialítico associa-se à sua 

condição de imunossupressão, tornando-o sujeito à ocorrência de infecções que 

provocam tal elevação, sendo essa uma complicação comum em clínicas de 

hemodiálise. Frente a isso, procedimentos devem ser adotados no sentido de debelar 

a febre no período dialítico, como a verificação da temperatura do cliente, a coleta de 

hemocultura, administração de antitérmicos, além da coleta de amostra da água da 
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hemodiálise para cultura, com vistas a identificar focos de infecção e atuar 

proporcionando proteção (DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008). 

 O Aumento do número de hospitalizações apresentou-se em apenas 9,5% da 

clientela, entretanto sobressai-se frente à especificidade para a ocorrência do 

diagnóstico Proteção Ineficaz. A internação desse paciente ocorre principalmente 

decorrente de infecções, evidenciando a ineficácia da proteção na clientela. Estudo 

realizado com pacientes renais hospitalizados atribui o elevado número de internações 

à imunossupressão desse cliente, bem como à frequente exposição a procedimentos 

invasivos (DALLÉ; LUCENA, 2012). Daugirdas, Blake e Ing (2008) atribuem ainda o 

aumento nos índices de internação à desnutrição calórico-proteica desses pacientes, 

tornando-os mais susceptíveis à ocorrência de infecções.  

O indicador clínico Fraqueza esteve presente em 27,5% da clientela 

hemodialítica, sendo específico à ocorrência do diagnóstico em estudo. A fraqueza foi 

definida por Frazão (2015) como sensação de mal-estar, acompanhada de cansaço, 

a qual tem sua melhora após o repouso. Caracterizadas como uma intercorrência 

comum, decorrente do tratamento hemodialítico (TERRA et al., 2010), as severas 

limitações funcionais apresentam também relação com a ocorrência de baixa 

capacidade cardiorrespiratória, anemia, fraqueza muscular e desnutrição na clientela. 

Ensaio clínico randomizado evidenciou que a implantação de uma rotina de exercícios 

para essa clientela apresentou expressiva melhora na capacidade funcional, força 

muscular expiratória, flexibilidade e composição corporal (DAIBEM, 2014).  

 Os indicadores clínicos Disfunção do acesso vascular e Acesso vascular 

infeccionado, presentes com frequência de 30,5% e 5,5% respectivamente, 

mostraram-se específicos à ocorrência do diagnóstico Proteção Ineficaz na clientela 

investigada. As complicações com o acesso vascular estão relacionadas à morbidade 

na clientela hemodialítica, diante disso, estudo buscou investigar a ocorrência de 

complicações infecciosas e não infecciosas nessa clientela, evidenciando em um 

período médio de 12 meses 11.583 complicações no acesso vascular, sendo 10.452 

não infecciosas e 1.131 infecciosas, indicando ainda a ocorrência dessas 

principalmente nos seis primeiros meses do acesso, os quais requerem maior atenção 

dos profissionais da saúde (RAVANI et al., 2013b).  

No presente estudo foi evidenciado como acesso mais frequente para a 

realização do procedimento hemodialítico a FAV, corroborando com a literatura, 

evidenciando-se tal escolha frente ao risco reduzido desse tipo de acesso quando da 
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ocorrência de desfechos clínicos negativos, como o risco de morte, infecção e eventos 

cardiovasculares (RAVANI et al., 2013a).  

 Assim, alterações no acesso vascular caracterizam a proteção ineficaz na 

clientela hemodialítica, cabendo ao enfermeiro antecipar-se à sua ocorrência, por 

meio de intervenções educativas e no combate à infecção do acesso, com vistas a 

promover adaptação positiva da clientela quanto aos cuidados com o acesso, 

mantendo assim a proteção.  

 Além das características acuradas para predizer a ocorrência do diagnóstico 

Proteção Ineficaz, faz-se relevante destacar aquelas que, apresar de não se 

comportarem de forma adequada em conjunto no modelo de classe latente proposto, 

apresentaram frequência relevante na população hemodialítica.  

Dentre elas, o Peso seco descontrolado merece destaque, sendo evidenciado 

em 99% dos pacientes investigados. O ganho de peso interdialítico de forma 

descontrolada é uma complicação comum na clientela, uma vez que ela não possui 

mecanismos para sua eliminação no período interdiálise, bem como apresenta severa 

dificuldade no seguimento da restrição hídrica prescrita.  

Nesse contexto, estudo evidenciou a presença de volume de líquidos excessivo 

na clientela, indicando o ganho de peso como frequente em mais de 40% desses 

pacientes (FERNANDES et al., 2014). Assim, cabe ao enfermeiro promover adaptação 

do cliente renal às restrições impostas pela enfermidade, por meio do controle da 

volemia e através da educação em saúde, orientando o consumo adequado de 

líquidos e o controle do peso pelo paciente.  

 Na perspectiva de retenção hídrica pela clientela, destaca-se ainda o indicador 

clínico Aumento da pressão arterial sistêmica, presente em 60,5% dos pacientes 

investigados. A elevação nos níveis pressóricos da clientela hemodialítica associa-se 

principalmente à retenção de líquidos, uma vez que o controle da pressão arterial é 

determinado pela homeostasia dos líquidos corporais, assim, a disfunção renal não 

permite a regulação de sal e água de forma adequada (FERNANDES et al., 2014; 

RIELLA, 2010; YINGQIN; HUISHAN; HONGYUN, 2012). Fernandes et al. (2014) 

corroborou com os achados, apresentando alteração na pressão arterial com 

prevalência superior a 50% na clientela submetida à hemodiálise.  

Yingqin, Huishan e Hongyun (2012) investigaram a influência de fatores de risco 

para a hipertensão na clientela hemodialítica, evidenciando que o aumento de peso 

excessivo e a inadequação da hemodiálise são apresentados como fatores de risco 



 
 

56 
 

que influenciam a ocorrência da elevação da pressão na clientela. Assim, frente aos 

fatores de risco aos quais o cliente hemodialítico encontra-se exposto, a elevação na 

pressão arterial caracteriza-se pela proteção ineficaz que ocasiona nesse cliente. 

Diante disso, os autores apresentam ainda condutas necessárias ao controle 

de tal alteração, protegendo o indivíduo em hemodiálise por meio da administração de 

hipotensores e promovendo um controle eficaz do aumento de peso no período 

interdialítico, proporcionando adaptação positiva do cliente à condição de saúde 

(YINGQIN; HUISHAN; HONGYUN, 2012).  

 A presença do indicador clínico Invasores na corrente sanguínea, sendo esses 

micro-organismos que provocam doenças infecciosas no sangue (FRAZÃO, 2015), 

ocorreu em 56,5% da clientela em estudo, sendo verificada por meio do leucograma. 

A série branca representa a proteção do organismo na defesa de invasores em nossa 

corrente, nesse sentido, a imunossupressão evidenciada no paciente em hemodiálise 

indica maior predisposição à ocorrência de invasores não defensáveis. Diante disso, 

destaca-se o alto índice de infecções na clientela em estudo, infecções essas que 

indicam a incapacidade de proteger-se, bem como estão atreladas aos altos índices 

de mortalidade no paciente submetido à hemodiálise (DALLÉ; LUCENA, 2012; 

DAUGIRDAS; BLAKE; ING, 2008). Assim, a fragilidade evidenciada na clientela 

direciona o enfermeiro, devendo agir no sentido de promover adaptação do cliente à 

condição imunodeprimida, através de medidas que controlem a ocorrência de 

infecções na clientela.  

 Por fim, o Prurido também apresentou-se como um indicador clínico frequente 

na clientela investigada, alcançando 51,0%. Tal indicador ocorre na clientela 

hemodialítica, frente ao hiperparatireoidismo vivenciado por esses pacientes, o qual 

se associa à hiperfosfatemia e formação de complexos insolúveis com o cálcio que se 

depositam no tecido subcutâneo (COSTA et al., 2014). Assim, caracteriza-se a 

ineficácia da proteção nesse cliente frente ao elevado risco de mortalidade que se 

atribui à ocorrência do prurido, afetando, ainda, sobremaneira, a qualidade de vida e 

o sono dessa população.  

Kimata et al. (2014) corroboram com a frequência evidenciada para o prurido 

na clientela, relacionando ainda a maior propensão à ocorrência quando da realização 

do procedimento hemodialítico por mais de um ano. Dessa forma; com o objetivo de 

promover adaptação desse cliente para a prevenção da ocorrência do prurido e 
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manutenção de sua proteção, ao enfermeiro cabe intervir na correção de distúrbios 

nutricionais relacionados à síndrome urêmica.  

Assim, compreendendo os indicadores clínicos investigados na perspectiva 

teórica de Roy, entendem-se esses como comportamentos apresentados pela 

clientela hemodialítica à sua condição de inadaptação frente aos estímulos recebidos. 

Nesse contexto, sobressaem-se comportamentos do subsistema regulador, propostos 

pela teórica, o qual envolve os sistemas químico, neuronal e endócrino. Porém 

sobressai-se ainda o comportamento Resposta mal adaptada ao estresse, referente 

ao subsistema cognoscente que envolve canais cognitivos-emocionais (ROY; 

ANDREWS, 2009).  

Diante dos indicadores clínicos e fatores etiológicos apresentados à clientela 

hemodialítica, faz-se necessário o desenvolvimento de cuidados direcionados à 

proteção do paciente hemodialítico, o qual encontra-se envolto por alterações 

decorrentes da evolução da doença e do tratamento. Assim, frente à inferência 

fidedigna do diagnóstico Proteção Ineficaz na clientela, por meio dos indicadores 

clínicos acurados, tornam-se necessárias intervenções de enfermagem precisas ao 

problema humano em estudo. Cabe ao enfermeiro, então, promover a adaptação 

positiva do cliente em hemodiálise, adaptando-o à sua nova condição de 

imunossupressão para uma proteção eficaz do mesmo.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que o diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz mostra-se 

válido clinicamente para a clientela hemodialítica. Apresentando-se frequente em 

60,5% da clientela investigada. Assim, confirma-se o pressuposto frente à existência 

do conjunto de indicadores clínicos que melhor prediz a ocorrência do diagnóstico de 

enfermagem Proteção Ineficaz na clientela submetida à hemodiálise. 

 O conjunto de indicadores clínicos acurados para predizer o diagnóstico de 

enfermagem Proteção Ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise foi: Fadiga; 

Resposta mal adaptada ao estresse; e Alteração na coagulação como indicadores 

sensíveis. E Fadiga; Febre; Aumento do número de hospitalizações; Fraqueza; 

Acesso vascular infeccionado; e Disfunção do acesso vascular, sendo esses 

específicos para a ocorrência do diagnóstico. 

 O indicador clínico Fadiga merece destaque frente à sua relevância na 

inferência diagnóstica para a clientela investigada, caracterizando-se por ser sensível 

e específico, predizendo com maior exatidão o diagnóstico de enfermagem Proteção 

Ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise.   

 No que se refere à caracterização sociodemográfica, houve predominância do 

sexo feminino, idade média de 55 anos, com companheiro, procedentes do interior do 

estado, praticantes de uma religião, em sua maioria aposentados, apresentando 

mediana de 10 anos de estudo, com renda familiar de dois salários mínimos e mediana 

de três integrantes vivendo em casa.  

 Os dados clínicos da clientela investigada apresentaram como principal acesso 

para hemodiálise a fístula arteriovenosa, localizada no membro superior esquerdo. O 

tempo de doença renal apresentou mediana de 6 anos e o tempo de hemodiálise, 

mediana de 36 meses.  

 Os fatores etiológicos mais prevalentes foram: Ausência das vacinas de rotina; 

Medicamentos que reduzem a imunidade; Efeitos colaterais relacionados ao 

tratamento; Perfis sanguíneos anormais; Distúrbios nutricionais (p. ex., anorexia); 

Presença de comorbidades (p. ex. câncer) e Distúrbios imunológicos. 

 Ademais, merecem destaque os indicadores clínicos mais prevalentes 

evidenciados na amostra investigada, a saber: Peso seco descontrolado; Resposta 

mal adaptada ao estresse; Alteração na coagulação; Aumento da pressão arterial 

sistêmica; Fadiga; Invasores na corrente sanguínea; e Prurido. 
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  Assim, por meio do conjunto de indicadores clínicos acurados, a necessidade 

humana Proteção passa a ser percebida com maior clareza e fidedignidade. Diante 

disso, vê-se o Modelo teórico proposto por Roy como efetivo no direcionamento das 

ações de enfermagem, em busca de uma adaptação positiva do cliente em 

hemodiálise a uma proteção eficaz.  

Os resultados identificados no presente estudo contribuirão com o 

aprimoramento da taxonomia da NANDA-I, pois os indicadores verificados na literatura 

e analisados por especialistas foram confirmados na prática clínica. Ressaltando, 

assim, a necessidade de inserção desses à taxonomia e contribuindo para uma prática 

clínica segura e embasada em conhecimento científico.  

 Destarte, a frequência elevada do diagnóstico Proteção Ineficaz na clientela 

hemodialítica faz emergir a necessidade de cuidados direcionados à proteção, 

promovendo adaptação positiva do cliente frente às alterações vivenciadas. A 

identificação dos fatores etiológicos mais prevalentes permite o direcionamento das 

ações do enfermeiro no sentido de promover tal adaptação, bem como permite a 

antecipação das ações para a clientela, prevenindo possíveis eventos indesejados. 

 Como limitações do presente estudo, destaca-se o fato de ter sido realizado 

apenas com a clientela hemodialítica, não abrangendo as demais terapias de 

substituição renal. Ainda, quanto ao modelo de classe latente utilizado para verificação 

da frequência do diagnóstico e das medidas de acurácia dos indicadores clínicos, os 

dados devem ser generalizáveis para populações com características semelhantes.  

 Sugere-se a realização de estudos que abarquem outros métodos no sentido 

de propor intervenções de enfermagem para o diagnóstico Proteção Ineficaz na 

clientela hemodialítica, frente à sua elevada ocorrência. Bem como estudos que 

avancem acerca da relação teórica com os achados apresentados, atingindo a 

perspectiva do desenvolvimento de teorias de médio alcance. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 
DE ENFERMAGEM PROTEÇÃO INEFICAZ 

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 Com quantas pessoas vive? 

1.10 
Ocupação:  

1. (    
)Desempregado     

2. (   )Aposentado/Beneficiado    3. (    )Outros:     

 

2) DADOS CLÍNICOS 

2.1 Tempo de diagnóstico da DRC (em anos):                 2.2 Tempo da HD (em meses): 

2.3 Sítio da 
diálise:  

1.(    )FAV    2.(    
)CDL/CTL     

3.(    )Permcath    4.(    )Prótese 

2.4 Localização:  

 
3) PROTEÇÃO INEFICAZ E AUTOCONTROLE INEFICAZ DA SAÚDE 

1. Aumento do número de hospitalizações 

 1.1 Internações hospitalares 
em 2014 

1. (  
)Nenhuma  

2. (   
)Uma 

3. (   
)Duas 

4. (   
)Três 

5. (   )Mais 
de três 

1.2 Internações hospitalares 
no primeiro semestre de 2015 

1. (  
)Nenhuma 

2. (  
)Uma 

3. (   
)Duas 

4. (   
)Três 

5. (   )Mais 
de três 

3.Acesso vascular infeccionado / Disfunção do acesso vascular/ Não adesão aos 
cuidados relacionados aos acessos vasculares (cateter e fístula arteriovenosa) 

3.1 Acesso 
vascular 

1. (   )Sem 
alterações 

2. (   )Com sinais 
flogísticos  

3. (   )Outras 
___________________ 

3.2 Fluxo sanguíneo: _______________ ml/min 

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

(   )Não se 
aplica 

(   )Evita dormir sobre o 
cateter   

(   )Evita a 
manipulação do 
cateter  

(   )Mantém fixo com fita 
adesiva 

(   )Protege o cateter com impermeável durante o 
banho 

(   )Mantém o curativo limpo e seco 

(   )Procura a equipe de nefrologia em caso de anormalidade (dor, sangramento, secreção 
purulenta ou febre) 

2. Comorbidades 

2.1 Apresenta outra enfermidade 
além da DRC?  

(  ) Sim    (   ) Não  (  ) HAS   (   ) DM    (  ) Câncer   (   ) 
Cardiopatias 
(  )Outros  Quais? ___________________________ 
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3.4 Não adesão aos cuidados relacionados aos acessos vasculares (cateter e fístula 
arteriovenosa) 

(   )Não se 
aplica 

(   )Preserva o braço 
não dominante 

(   )Realiza exercícios de 
compressão manual 

(   )Evita o uso de 
acessórios no braço da 
FAV 

(   )Evita dormir 
sobre a FAV   

(   )Evita carregar peso com o 
braço da FAV 

(   )Verifica diariamente o 
funcionamento da fístula 

(   )Procura o serviço de nefrologia em qualquer 
anormalidade na fístula 

(   )Protege a fístula de traumatismos 

(   )Lava o braço da fístula com água e sabão 
neutro ou antisséptico antes da punção 

(   )Retira o curativo da punção após 4 
a 6 horas do término da hemodiálise 

(   )Em caso de sangramento, realiza 
curativo compressivo 

(   )Aplica compressas frias frequentes durante as 
24 horas que sucedem a hemodiálise 

(   )Aplica compressas mornas frequentes após às 24 horas que sucedem a hemodiálise 

4. Prurido 

4.1 Apresenta o desejo de coçar a 
pele?  

1. (   )Sim 2. (   
)Não 

4.2 Foi observado o 
ato de coçar a pele? 

1. (   
)Sim 2. (   
)Não 

5. Fadiga/ Fraqueza 

5.1 Sente-se cansado/ sem energia ao realizar esforços no dia-
a-dia como subir escadas, caminhar, levantar? 

1. (   )Sim 2. (   )Não 

5.2 Sente mal estar ao realizar esforços no dia-a-dia como subir 
escadas, caminhar, levantar? 

1. (   )Sim 2. (   )Não 

5.3 Em caso afirmativo, essa sensação só melhora com o 
repouso? 

1. (   )Sim 2. (   )Não 3. 
(  )NA 

6. Não adesão às medidas de controle de infecção 

6.1 Os profissionais de 
saúde ao prestar o 
cuidado 

(   )Usam 
luva 

(   )Usam 
máscara 

(   )Usam 
óculos de 
proteção 

(   )Identificam 
o filtro com seu 
nome 

(   )Conferem sua identificação no momento de 
iniciar a HD 

(   )Higienizam as mãos antes e após o 
contato 

6.2 Você observa se a clinica 
realiza  

(   )Limpeza da poltrona (   )Limpeza da sala 

7. Não adesão à dieta prescrita 

( )Consumo exacerbado de alimentos ricos de fósforo - produtos 
lácteos, feijões, bebidas, tais como cacau, cerveja e refrigerantes 
de cola escuras, pães e cereais 

(   )Consumo 
exacerbado de 
proteína  

(   )Consumo 
exacerbado de sódio 

(   )Se oligúrico - Ingesta hídrica maior que  500-750 ml + volume 

urinário de 24h  
Se anúrico Ingesta hídrica maior que  750-1.000 ml 

8. Não adesão à terapia medicamentosa/ Medicamentos que reduzem a imunidade 

8.1 Medicamentos em uso 

(   )Nenhum (   )Carbonato de cálcio (   )Ácido fólico 

(   )Vitamina B12 (   )Sulfato ferroso (   )Anti hipertensivo  

(   )Noripurum (   )Renagel (   )Eritropoetina 

(   )Insulina (   )Analgésicos e antipiréticos 
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(   
)Outros_________________________________________________________________
____________________ 

8.2 Faz uso correto de quais medicações prescritas (dose e horário)?         (   )Sim               (   
)Não     (   )Em partes 
9. Abuso de drogas 

9.1 Bebe? 1. (   )Sim 2. (   )Não 3. (   
)Parou 

Há quantos anos? 
_______ 

Há quanto tempo parou? 
_____ 

9.2 Fuma? 1. (   )Sim 2. (   )Não 3. 
(   )Parou 

Há quantos anos? 
_______ 

Há quanto tempo parou? 
_____ 

9.3 Drogas ilícitas? 1. (   )Sim 2. (   )Não 3. (   
)Parou 

Há quantos 
anos? _____ 

Há quanto tempo parou? 
_____ 

(   )Uso recorrente da substância 
acarretando fracasso em cumprir 
obrigações importantes 

(   )Uso recorrente da substância em situações 
na quais isto representa perigo para a 
integridade física 

(   )Problemas legais 
recorrentes relacionados 
à substância 

(   )Uso continuado da substância, apesar de problemas 
sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes causados 
ou exacerbados pelos efeitos desta 

10. Resposta mal adaptada ao estresse 

10.1 Como você reage diante de uma situação de 
estresse em sua vida? 

1. (   ) Prefere ficar só  2. (   ) Chora 

3. (   )Não se 
alimenta 

4.(   )Pede ajuda 5.(   ) 
Outros:_________________________________
___ 

11. Aumento da pressão arterial sistêmica 

11.1 Pressão arterial 1ª aferição: 
__________/___________mmHg 

11.2 Pressão arterial 2ª aferição:  
__________/___________mmHg     

12. Febre 

12.1 Temperatura:_______oC       

13. Alterações na coagulação 

Pel
e 

1. (   )Sem 
alterações  

2. (   
)Púrpuras  

3. (   
)Equimoses 

4. (   
)Petéquias 

5. (   )Outros 
________________
_____ 

Mucos
as 

1. (   )Sem 
alterações 

2. (   
)Epistaxe 

3. (   
)Hemoptise 

4. (   )Outros 
________________________
_____ 

Sangramento no 
último mês  

1. (   
)Ausência 

2. (   
)Intestinal  

3. (   
)Urinário  

4. (   
)Menometrorragia 

14. Peso seco descontrolado 

42.1 Peso atual: 
________Kg  

42.2 Peso seco prescrito: 
__ Kg 

42.3 Peso pós diálise 
(anterior):_________ 

Ganho de peso interdialítico:___________ 

Altura: ________________ IMC: ______________________________ 

Edema MSD 1.(  ) Sim       2. (  ) Não ( ) Grau 1+ ( ) Grau 2+  ( ) Grau 3+  ( ) Grau 4+  

Edema MSE 1.(  ) Sim       2. (  ) Não ( ) Grau 1+  ( ) Grau 2+  ( ) Grau 3+; ( ) Grau 
4+ 

Edema MID 1.(  ) Sim       2. (  ) Não ( ) Grau 1+  ( ) Grau 2+  ( ) Grau 3+; ( ) Grau 
4+ 
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Edema MIE 1.(  ) Sim       2. (  ) Não ( ) Grau 1+  ( ) Grau 2+  ( ) Grau 3+; ( ) Grau 
4+ 

Edema periorbital 1.(  ) Sim       2. (  ) Não Ascite 1.(  ) Sim       2. (  ) Não 

Anasarca 1.(  ) Sim       2. (  ) Não 

15. Distúrbios nutricionais (p. ex. Anorexia) 

1. Peso 
Peso Habitual: ______ Kg 

_____ Kg 
 

 
 
2. Ingestão alimentar em relação ao habitual 
____ (1 = sem alterações 2 = houve alterações) Se houve, há quanto tempo: _____ dias 
Se houve, para dieta ____ (1 = sólida, em menor quantidade 2= líquida completa 3= líquida 
restrita 4 = jejum) 
 
3. Sintomas gastrointestinais presentes há mais de 15 dias 
____ (1 = sim 2 = não) Falta de apetite ____ (1 = sim 2 = não) Náusea ____ (1 = sim 2 = 
não) 
Vômitos ____ (1 = sim 2 = não) Diarréia – acima de 3 evacuações líquidas por dia ____ (1 
= sim 2 = não) 
 
4. Capacidade funcional - execução das atividades diárias (ir trabalhar, fazer serviços 
domésticos e/ou exercícios físicos) 
 
____ (1 = sem disfunção 2 = com disfunção) Se alterada, há quanto tempo: _____ dias 
Tipo de disfunção: ____ (1 = leve/ trabalho sub-ótimo 2 = moderada/tratamento 
ambulatorial 3 = grave/ acamado) 
 
5. Doença principal e sua relação com as necessidades nutricionais 
Diagnóstico(s) Principal (is): 
_______________________________________________________________________
__ 
Demanda metabólica ____ (1 = baixo stress 2 = stress moderado 3 = stess elevado) 
 
B. Exame Físico 
Para cada ítem dê um valor 0 = normal/ 1 = leve/ 2 = moderada/ 3 = importante 
_____ perda de gordura subcutânea (tríceps e tórax) 
_____ perda muscular (quadríceps e deltóide) 
_____ presença de edema maleolar 
_____ presença de edema pré-sacral 
_____ presença de ascite 
 
C. Avaliação Subjetiva 
Resultado Final: ____ (1= nutrido 2= suspeita de desnutrição ou moderadamente 
desnutrido 3= desnutrido grave) 
 

16. Efeitos colaterais relacionados ao tratamento 
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(   
)Hipotensão 
arterial  

(   )vômito (   
)tontura 

(   
)cefaleia 

(   
)hipertensão 
arterial 

(   )Arritmia 
cardíaca 

(   
)Câimbra  

(   
)Outros:________________________________________________________________
_____________ 

17. Perfis sanguíneos alterados/ Presença de invasores na corrente sanguínea / 
Deficiência na imunidade/ Alteração da coagulação/ Distúrbios imunológicos 

EXAMES LABORATORIAIS 
 

VALORES 
ENCONTRADOS 

VALORES DE 
REFERÊNCIA 

Trombócitos  130.000-400.000/µL 

Hemoglobina  Mulheres: 11,5 a 16,4 g/dl 
Homens:13,5 a 18 g/dl 

Hematócrito   Mulheres: 36,0 a 47,0 % 
Homens: 40 a 54% 

Eritrócitos  4,5-6 milhões/mm3 

VCM   Mulheres: 81-99 fL 
Homens: 80-94 fL 

CHCM   33-37g/dL 

Leucócitos  3.800 a 9.800/mm3 

Segmentados  53-79% 

Bastonetes  0-10% 

Eosinófilos  0-4% 

Linfócitos  13-46% 

Monócitos  3-9% 

Basófilos  0-1% 

Anti-HBs  >10mU/ml 

HbAg  Negativo 

Anti-HCV  Negativo 
18. VACINAS ESQUEMA 

REGISTRADO 
REFERÊNCIAS 

Difteria e tétato (dT)   Até 10 anos 

Tríplice viral - Sarampo, caxumba 
e rubéola (SCR) 

 Dose única 

Influenza  Anual 

Pneumocócica conjugada  Dose única VPC13 

Hepatite A  
 

 2 doses com intervalo de 6 
meses 

Hepatite B  
 

 4 doses com o dobro da 
dose habitual 

Hepatite A e B  
 

 3 doses substituindo as 
vacinas isoladas 

Pneumocócica 23V  
 

 Duas doses sendo a 
segunda após 5 anos, 
única vez 

Varicela 
 

 2 doses com intervalo de 1 
a 3 meses 

Haemophilus influenzae B  Dose única 
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APÊNDICE B – PROTOCOLO OPERACIONAL PARA COLETA DE DADOS  

 

1. Objetivo 

Padronizar a coleta de dados referente à presença ou ausência dos indicadores 

clínicos do diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz, por meio da anamnese e 

exame físico em pacientes submetidos à hemodiálise.  

 

2. Materiais necessários 

Para a realização da presente coleta de dados serão necessários os seguintes 

materiais: 

- Instrumento para coleta de dados; 

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias; 

- Almofada para impressão digital; 

- Caneta; 

- Prancheta; 

- Termômetro  

- Estetoscópio adulto; 

- Esfigmomanômetro aneroide.  

- Balança digital. 

 

3. Antes de iniciar a coleta de dados 

Algumas atividades devem ser realizadas ao adentrar no setor e antes do início 

da coleta de dados, são elas:  

- Estar devidamente identificado por meio do uso da bata contendo nome e brasão da 

instituição;  

- Apresentar-se à enfermeira responsável pelo setor e informar, de forma sucinta, o 

objetivo da pesquisa e os procedimentos que serão realizados junto aos pacientes; 

- Realizar o procedimento de lavagem de mãos; 

- Escolher o paciente que participará da coleta de dados, confirmando a não 

participação anterior deste na pesquisa, bem como certificando-se da presença dos 

critérios de inclusão e ausência dos critérios de exclusão pré-estabelecidos; 

- Os critérios de inclusão são: ser portador de insuficiência renal crônica; realizar 

tratamento hemodialítico; e possuir idade igual ou superior a 18 anos. Os critérios de 
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exclusão serão: Os critérios de exclusão serão: pacientes com dificuldade de 

comunicação verbal que impossibilite a coleta de dados; e pacientes desorientados 

em relação ao tempo, espaço e autopsíquico; 

- Atendidos os critérios estabelecidos, o examinador apresentar-se-á ao paciente para 

convidá-lo a participar da pesquisa, explicando-lhe os objetivos da pesquisa e os 

procedimentos a serem realizados, além de explicar-lhe, de uma forma geral, clara e 

compreensível o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Será facultado 

ao paciente o aceite em participar da coleta de dados. Em caso positivo, será solicitada 

a assinatura ou impressão digital do TCLE, impreterivelmente anterior ao início da 

coleta de dados; 

-Deve-se destacar ao paciente a possibilidade de encerrar sua participação na 

pesquisa quando for de sua vontade.  

 

4. Coleta de dados 

Neste momento serão coletados os dados referentes à verificação da presença ou 

ausência dos indicadores clínicos do diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz na 

clientela hemodialítica.  

O instrumento será dividido em três partes: Dados sociodemográficos; Dados clínicos; 

e Indicadores clínicos do Diagnóstico de Enfermagem Proteção Ineficaz. 

Dados sociodemográficos 

- Serão preenchidas as iniciais do cliente, bem como a sala identificar a sala da coleta 

e o turno da hemodiálise. Por exemplo, Sala verde, 1º Turno. 

- Quanto a procedência, na opção outros deve-se especificar o município e estado.  

- Anos de estudo serão contados a partir da alfabetização. 

Ensino fundamental completo – 10 anos 

Ensino médio completo – 13 anos 

- A renda familiar será considerada a somatória das rendas dos componentes da casa. 

Pode-se colocar o valor inteiro e depois converter para salários mínimos. Será 

considerado o salário mínimo de R$ 788,00.  

Dados clínicos 

- indicar o tempo de doença renal crônica e de realização da hemodiálise, em anos.  

- Quando ao sítio da diálise, FAV refere-se à fistula arteriovenosa, CDL à cateter duplo 

lumen ou CTL cateter triplo lumen.   

- Indicar a localização do acesso para hemodiálise. Ex.: Membro superior direito.  
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Componentes do diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz 

Serão apresentadas a seguir as instruções para a operacionalização da 

medição dos componentes do diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz, com 

base nas definições conceituais e operacionais propostas no estudo de Frazão (2015). 

Estas contarão com questionamentos ao paciente, medições ou consultas ao 

prontuário. 

 

Indicadores clínicos 

Presença de invasores na corrente sanguínea 

Definição conceitual: É a presença de micro-organismos que provocam doenças infecciosas 

no sangue. 

Definição empírica: O examinador observa no exame laboratorial do indivíduo a titulação 

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

doenças infecciosas. 

Será considerada presente a característica definidora quando houver uma contagem de 

leucócitos superior aos parâmetros de normalidade e/ou alterações no leucograma 

diferencial.  

 

O examinador irá observar no prontuário do paciente e anotar o valor encontrado.  

 

Será considerado normal:  

Leucócitos 3.800 a 9.800/mm3 

Segmentados 53-79% 

Bastonetes 0-10% 

Eosinófilos 0-4% 

Linfócitos 13-46% 

Monócitos 3-9% 

Basófilos 0-1% 

 

 

Aumento do número de hospitalizações 

Definição conceitual: É o aumento da frequência de entradas em emergências hospitalares. 
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Definição empírica: O examinador questiona o indivíduo o número de entradas em 

emergências hospitalares nos últimos três meses e no mesmo período do ano anterior. E em 

seguida, compara se aumentou o número de entradas em emergências hospitalares no 

mesmo período do ano anterior. 

A característica será considerada presente se houver um aumento no número de internações 

primeiro semestre de 2015 em comparação ao mesmo período ano anterior.  

 

O examinador questionará ao paciente se houve internações no primeiro semestre de 2014, 

ajudando o paciente a recordar com datas festivas como carnaval e São João.  O mesmo 

será perguntado em relação ao primeiro semestre do corrente ano. Caso não tenham ocorrido 

internações será assinalada a opção nenhuma.  

Peso seco descontrolado 

Definição conceitual: É o peso que o paciente apresenta com sobrecarga de líquidos evidente 

e com intolerância a diálise por apresentar hipotensão ou sintomas da baixa pressão. 

Definição empírica: O examinador antes da hemodiálise deverá pesar o indivíduo e comparar 

com o peso seco prescrito. Este evidenciará aumento do peso prescrito. E também poderá 

evidenciar no indivíduo sinais e sintomas da sobrecarga de líquidos na avaliação clínica (ex. 

edema e aumento de pressão arterial). 

Será considerada presente a característica quando o paciente apresentar um peso seco antes 

da diálise superior ao peso seco prescrito e/ou presença de edemas e/ou aumento da pressão 

arterial. 

 

O examinador pesará o paciente antes que esse seja ligado à máquina, anotando o valor 

encontrado no prontuário.  

Ao final da entrevista o examinador observará no prontuário o peso seco prescrito para o 

paciente, anotando-o.  

Posteriormente, serão comparados os achados, indicando ou não alterações.  

 

O edema será observado no paciente através da digitopressao sobre proeminências ósseas 

(sinal de cacifo) em membros superiores e inferiores de ambos os lados do paciente. Será 

assinalado no prontuário quando a ocorrência em algum nos membros. Observar-se-á ainda 

edema periorbital no paciente, bem como a anasarca e a presença de ascite.   
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A Ascite será medida pelo Teste de piparote. O examinador deverá pedir para que o paciente 

ponha a borda cubital da mão sobre a linha mediana do abdome, exercendo uma leve 

pressão. Em seguida o examinador posiciona-se do lado direito do paciente de põe a mão 

esquerda no flanco do paciente lado oposto. Então, o examinador irá percutir um flanco e, 

com a mão espalmada no flanco oposto, tentar sentir o impulso transmitido pelo líquido em 

forma de onda. Caso seja comprovada a onda, considerar-se-á a ascite.  

 

A alteração na pressão arterial será verificada pela média das três aferições recomendadas, 

no membro sem FAV, como detalhado no indicador clínico alterações na pressão arterial. 

Sendo realizadas as anotações precisas de cada uma das aferições.  

 

Assim, a presença de alterações em qualquer um dos quesitos listados indicará a presença 

do fator relacionado Peso seco descontrolado.  

(PORTO; PORTO, 2011). 

Acesso vascular infeccionado 

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

repercussões sistêmicas. 

Definição empírica: O examinador observará no sítio do acesso sinais de infecção local 

(secreção purulenta e/ou hiperemia). 

Será considerada presente se o acesso apresentar sinais de secreção purulenta e/ou 

hiperemia. 

Será considerada secreção considerada secreção purulenta a drenagem de secreção com 

odor fétido, e tonalidade amarelada, esverdeada ou acastanhada.  

Será considerada hiperemia a coloração avermelhada na pele ao redor do acesso vascular. 

(POTTER, 2013). 

Disfunção do acesso vascular 

Definição conceitual: É quando não se obtém um fluxo de sangue desejável, o acesso tem 

meia vida curta e apresenta alto índice de complicações. 

Definição empírica: O examinador verifica que o fluxo sanguíneo do acesso durante a 

hemodiálise está menor do que o desejável (< 300 ml/mim). 

Esta característica definidora será considerada presente se o valor indicado na máquina de 

diálise referente ao fluxo sanguíneo do acesso for < 300 ml/min 
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O examinador irá observar na máquina de hemodiálise o fluxo sanguíneo apresentado, 

anotando no instrumento o valor identificado em ml/min.  

Aumento da pressão arterial sistêmica 

Definição conceitual: É uma condição clínica caracterizada por níveis elevados e sustentados 

de pressão arterial sistêmica. 

Definição empírica: O examinador deverá aferir três vezes a pressão arterial do membro que 

não há o acesso vascular utilizando os procedimentos recomendados para a medida da 

pressão arterial segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. 

E em seguida, fazer a média das duas últimas aferições obtendo assim a pressão arterial 

real. Por último, observa que a pressão arterial real está acima de 130/80 mmHg. 

O indicador clínico será considerado presente quando o paciente apresentar uma média das 

duas últimas aferições da pressão arterial acima de 130/80 mmHg.  

A aferição da pressão arterial seguirá os seguintes passos:  

 

1- Lave as mãos; 

2- Faça a desinfecção com álcool dos materiais (estetoscópio e esfigmomanômetro);  

3- Explique o procedimento ao paciente; 

4- Antes de iniciar a aferição certifique-se de que:  o paciente não consumiu café, fumou ou 

realizou esforço físico 30 minutos antes da aferição;  

5- Solicite ao paciente que não converse durante a aferição, descruze as pernas e esvazie a 

bexiga; 

6- Posicione o paciente de modo que esteja com os pés apoiados ao chão e o dorso 

recostado;  

7- Certifique-se de que não verificará a pressão arterial no membro da fístula arteriovenosa;  

8- Exponha o membro do paciente, removendo roupas apertadas no local da aferição;  

9- Deixe o membro na altura do coração; 

10- Posicione o manguito entre 2 e 3 cm acima da fossa cubital do paciente, certificando-se 

de deixar uma distância de dois dedos entre o manguito e o membro;  

11- Inicialmente realize o método palpatório. Palpe a artéria radial, em seguida insufle o 

manguito até que não possa mais sentir o pulso palpado. Observe a marcação no manômetro 

quando a pulsação não for mais perceptível. O valor identificado corresponde a uma 

aproximação da pressão sistólica do paciente; 
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12- Após um minuto inicie o método auscultatório. Para o método auscultatório utilizar-se-á 

do valor identificado inicialmente, acrescendo 20 a 30 mm/Hg;   

13- Palpe a artéria braquial para o posicionamento adequado do diafragma do estetoscópio. 

Em seguida insufle o manguito 20 a 30 mm/Hg a mais do que o valor encontrado no primeiro 

método, desinflando lentamente, em média 2 a 4 mmHg/ segundo. Neste momento será 

verificada a sístole, representada pelo primeiro som (fase I de Korotkoff). Em seguida a 

diástole será indicada quando o som não mais existir (fase V de Korotkoff); 

14- Ao final, desinfle o manguito, informe os valores ao paciente e anote os achados para a 

pressão arterial sistólica e diastólica no local indicado do instrumento.  

 

Repetir o procedimento do método auscultatório mais duas vezes, com intervalos de um 

minuto cada. Todos os valores serão preenchidos no instrumento.  

(POTTER, 2013; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

Febre 

Definição conceitual: É o aumento da temperatura corporal. 

Definição empírica: O examinador faz mensuração da temperatura corporal utilizando o 

termômetro na área axilar e observa uma temperatura acima de 38ºC. 

Será realizada a mensuração da temperatura corporal por meio de termômetro de coluna de 

mercúrio. A característica será considerada presente quando a temperatura mensurada for 

acima de 38ºC. 

 

O examinador deverá realizar os seguintes passos: 

1- Lavar as mãos;  

2- Realizar a desinfecção com álcool do termômetro; 

3- Explicar o procedimento ao paciente; 

4- Certificar-se de que o paciente não realizou atividades previas que interfiram no valor da 

temperatura, analisar a axila do paciente em busca de lesões ou sudorese intensa;  

4- Posicionar o termômetro na axila do paciente;  

5- Posicionar o braço do paciente sobre o peito; 

6- Marcar 4 minutos; 

7- Retirar cuidadosamente o termômetro; 

8- Anotar no instrumento a temperatura obtida e informa-la ao paciente; 

9- Realizar a desinfecção com álcool do termômetro. 
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(POTTER, 2013). 

Alteração da coagulação 

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

Definição empírica: O examinador observa nos exames laboratoriais do indivíduo 

plaquetopenia e/ou sangramentos na pele (petéquias, púrpuras e equimoses) e/ou em 

mucosas (epistaxes, hemoptise, sangramento intestinal, urinário ou menometrorragia). 

A plaquetopenia será mensurada a partir da alteração no número de trombócitos nos exames 

laboratoriais do paciente. O examinador deverá observar os dados no exame no prontuário 

do paciente, anotando-o no instrumento.  

 

Alterações na pele serão observadas:  

Púrpuras - manchas vermelhas que não desaparecem quando pressionadas.  

Petéquias - Hemorragia na pele e mucosas de forma puntiforme (pequenos pontos 

vermelhos), com tamanho <4mm. . Não somem ou clareiam quando pressionadas. 

Equimoses - Hemorragia na pele e mucosas em forma de placas de tamanho > 1cm.  

 

Alterações na mucosa serão questionadas ao paciente:  

Epistaxe - sangramento nasal.  

Hemoptise - expulsão sanguínea ou sanguinolenta através da tosse. 

Sangramento intestinal – observado a partir de sangue vivo nas fezes ou no vômito 

(hematêmese). 

Sangramento urinário – presença de sangue na urina (hematúria) 

Menometrorragia - sangramentos acíclicos do útero fora do ciclo menstrual normal. 

 

O examinador assinalará as alterações observadas e/ou relatadas pelo cliente. 

 

Será considerada presente a característica definidora em caso de apresentar qualquer uma 

das alterações supracitadas.  

(MARTINEZ; DANTAS; VOLTARELLI, 2013; PORTO; PORTO, 2011).  

Deficiência da imunidade 

Definição conceitual: É a capacidade insuficiente da proteção do organismo. 
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Definição empírica: O examinador observa no exame laboratorial do indivíduo leucocitose 

e/ou leucopenia e/ou número de anticorpos insuficientes para atingir a imunidade específica 

após vacina (ex.: Hepatite B). 

A característica definidora será considerada presente caso o paciente apresente alterações 

no número de leucócitos e/ou alterações no anti-HBs, HBsAg e HCV.  

 

A serie branca do hemograma será considerada alterada se valores diferindo dos valores de 

referência: 

O examinador irá observar no prontuário do paciente e anotar o valor encontrado.  

 

Será considerado normal:  

Leucócitos 3.800 a 9.800/mm3 

Segmentados 53-79% 

Bastonetes 0-10% 

Eosinófilos 0-4% 

Linfócitos 13-46% 

Monócitos 3-9% 

Basófilos 0-1% 

 

Considera-se imunizado se Anti HBs = ou >10 UI/mL; Anti HCV e HBsAg negativos.  

 

Fadiga 

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

Definição empírica: O examinador questiona sobre a presença de cansaço e/ou falta de 

energia ao realizar esforços ao indivíduo e este responde de forma positiva. 

O examinador irá questionar ao paciente sobre a presença de cansaço ou falta de energia no 

dia-a-dia para a realização de esforços como subir escadas, caminhar, levantar. Deverá ser 

assinalada a resposta do indivíduo em caso afirmativo ou negativo.  

O indicador clínico será considerado presente quando o indivíduo responder de modo 

afirmativo para o cansaço/falta de energia. 

Fraqueza 

Definição conceitual: É uma sensação de mal estar acompanhada de cansaço que só melhora 

com o repouso. 
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Definição empírica: O examinador indaga sobre a presença de sensação de mal estar 

acompanhada de cansaço quando realiza esforços e o indivíduo responde que sim e que só 

melhoram com o repouso. 

O examinador irá questionar ao paciente sobre a presença de mal estar acompanhado de 

cansaço no dia-a-dia para a realização de esforços como subir escadas, caminhar, levantar. 

Deverá ser assinalada a resposta do indivíduo em caso afirmativo ou negativo.  

Em seguida será questionado ao paciente sobre a melhora da sensação com o repouso, 

assinalando novamente a afirmação ou negação do paciente.  

O indicador clínico será considerado presente quando o indivíduo responder de modo 

afirmativo para os dois questionamentos realizados. 

Prurido 

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

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

do indivíduo. 

O examinador questionará ao paciente sobre o desejo de coçar a pele, no momento da 

hemodiálise ou posterior a ela. Será assinalada a resposta do paciente, afirmativa ou negativa 

para o desejo de coçar.  

Ademais, durante a entrevista o avaliador observará o ato de coçar realizado pelo paciente, 

assinalando se a observação foi positiva para o ato ou não.  

O indicador clínico será considerado presente quando uma das opções forem afirmativas para 

o ato de coçar.  

Resposta mal adaptada ao estresse 

Definição conceitual: É o resultado da interação entre as características da pessoa e as 

demandas do meio de forma descompensada. 

Definição empírica: O examinador indaga sobre a reação do indivíduo para as demandas do 

meio e o indivíduo relata não reagir bem. 

O examinador questionará ao paciente sobre a reação desse a uma situação de estresse. A 

fins de clarear o questionamento pode-se exemplificar situações de estresse como o 

diagnóstico da doença renal ou a descoberta da necessidade de realizar o procedimento 

hemodialítico.  

Serão expostas as opções:  

Prefere ficar só  

Não se alimenta  
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Pede ajuda 

Outros 

 

Quando indicada a opção outros, especificar a reação.  

O indicador clínico será considerado presente em caso afirmativo para qualquer reação mal 

adaptada apresentada pelo cliente.  

Fatores etiológicos 

Ausência das vacinas de rotina 

Definição conceitual: É a não realização dos esquemas de vacinação do calendário nacional 

referente à idade do indivíduo e do calendário de vacinação de pacientes especiais, como o 

recomendado para indivíduos com doença renal crônica, disponíveis pelo sistema único de 

saúde. 

Definição empírica: O examinador deverá checar se há falta de vacinas dos esquemas do 

calendário nacional referente à idade e do calendário de vacinação de pacientes especiais 

(indivíduos com doença renal crônica) que são disponíveis pelo sistema único de saúde. 

Vacinas para adultos: Vacina contra Difteria e Tétano (dT); Vacina contra Febre Amarela para 

áreas endêmicas; Vacina contra Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Vacina contra 

Influenza ou Gripe; e Vacina contra Pneumonia causada pelo pneumococo. 

Vacinas especialmente recomendadas para indivíduos com Doença Renal Crônica: Vacinas 

contra Hepatite A, B e A e B; Vacina contra a Influenza; Vacina contra a Pneumocócica 

conjugada; Vacina contra a Pneumocócica 23V, Vacina contra a Varicela; Vacina contra a 

Haemophilus influenzae b. 

O indicador clínico será medido através de consulta ao prontuário do paciente. A presença 

deste fator relacionado será considerada em caso de pelo menos uma das seguintes vacinas 

estarem ausentes ou em atraso:  

Vacinas recomendadas para pacientes portadores de DRC:  

Hepatite A -  Duas doses: 0 - 6 meses. 

Hepatite B - Quatro doses: 0 - 1 - 2 - 6 meses - aplicar dose dobrada para a faixa etária. 

Hepatite A e B - Para maiores de 15 anos: três doses: 0 - 1 - 6 meses. 

Completar esquema de quatro doses dobradas com a vacina hepatite B. 

Influenza-  dose única anual. 

Pneumocócica conjugada (VPC10 ou VPC13) -  dose única de VPC13. 

Pneumocócica 23V - Duas doses com intervalo de cinco anos entre elas.  
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Varicela - duas doses com intervalo de um a três meses entre elas. 

Haemophilus influenzae b - dose única. 

Difteria e tétato (dT) – a cada 10 anos; 

Tríplice viral - Sarampo, caxumba e rubéola (SCR) – Dose única. 

 

No instrumento deverá ser preenchido o esquema vacinal que se encontra no prontuário, com 

as datas e doses de cada vacina. 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE VACINAÇÃO, 2013). 

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

arteriovenosa) 

Definição conceitual: É a não realização de pelo menos 80% dos cuidados gerais e os 

preconizados no serviço relacionado ao acesso vascular do indivíduo. 

Definição empírica: O examinador deverá questionar sobre a execução dos cuidados gerais 

e os preconizados no serviço relacionado ao acesso vascular do indivíduo. E em seguida, 

analisar se o indivíduo não realiza pelo menos 80% desses cuidados. 

Cuidados gerais relacionados aos cateteres: evitar dormir sobre o cateter; evitar manipulação 

do cateter, mantendo-o fixo com uma fita adesiva; proteger o cateter com impermeável 

durante o banho; manter o curativo limpo e seco, e procurar a equipe de nefrologia em caso 

de anormalidade; procurar o serviço de nefrologia se ocorrer dor, sangramento, visualização 

de secreção purulenta sob o curativo na inserção do cateter, ou febre. 

Cuidados gerais relacionados à fístula arteriovenosa: preservar o braço não dominante, 

evitando coletas de sangue e verificação de pressão arterial; realizar exercícios de 

compressão manual – abrir e fechar a mão contra objeto; evitar o uso de roupas apertadas, 

de relógios e pulseiras apertados, assim como deitar sobre ou carregar peso com o braço da 

fístula; verificar diariamente o funcionamento da fístula, por meio da palpação do frêmito; 

procurar o serviço de nefrologia no caso de observar qualquer anormalidade na fístula; 

proteger a fístula de traumatismos; lavar o braço da fístula com água e sabão neutro ou 

antisséptico antes da punção; retirar os curativos dos locais da punção após 4 a 6 horas do 

término da hemodiálise; em caso de sangramento realizar curativo compressivo não circular, 

somente no local do sangramento; aplicar compressas frias frequentes durante às 

24 horas que sucedem a hemodiálise, quando ocorre a formação de hematoma; e aplicar 

compressas mornas frequentes após às 24 horas que sucedem a hemodiálise, quando ocorre 

a formação de hematoma, para auxiliar na sua absorção. 
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Será considerada a presença deste fator relacionado se no caso do cateter o indivíduo 

realizar MENOS DE 5 cuidados preconizados. São eles:  

 

Evita dormir sobre o cateter  

Evita a manipulação do cateter  

Mantém fixo com fita adesiva 

Protege o cateter com impermeável durante o banho 

Mantém o curativo limpo e seco 

 

Procurar a equipe de nefrologia em caso de anormalidade (dor, sangramento, secreção 

purulenta ou febre) No caso da fístula arteriovenosa, o fator relacionado será considerado 

presente se houver a realização de MENOS DE 10 cuidados preconizados.  

 

Preserva o braço não dominante 

Realiza exercícios de compressão manual  

Evita o uso de acessórios no braço da FAV 

Evita dormir sobre a FAV   

Evita carregar peso com o braço da FAV  

Verifica diariamente o funcionamento da fístula 

Procura o serviço de nefrologia em qualquer anormalidade na fístula  

Protege a fístula de traumatismos 

Lava o braço da fístula com água e sabão neutro ou antisséptico antes da punção  

Retira o curativo da punção após 4 a 6 horas do término da hemodiálise 

Em caso de sangramento, realiza curativo compressivo  

Aplica compressas frias frequentes durante as 24 horas que sucedem a hemodiálise 

 

A depender do tipo de acesso vascular, o examinado questionará a realização pelo paciente 

de cada um dos cuidados listados, sendo assinalado no instrumento aqueles cuidados que 

estiverem presentes.  

Não adesão às medidas de controle de infecção 

Definição conceitual: É a não realização de pelo menos 80% das medidas gerais e 

preconizadas no serviço para o controle de infecção pelos profissionais de saúde. 
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Definição empírica: O examinador deverá questionar o indivíduo sobre a execução das 

medidas gerais e preconizadas no serviço para o controle de infecção pelo profissional de 

saúde responsável por ele, naquela sessão de hemodiálise. E em seguida, analisar se o 

profissional não realizou pelo menos 80% desses cuidados. 

Medidas gerais para o controle de infecção: higienizar as mãos antes e após o contato com 

o paciente; utilizar luvas, máscaras, óculos de proteção e aventais quando houver risco de 

contato com material biológico; não usar medicamentos com dosagens múltiplas; ter cuidados 

com materiais perfuro cortantes; realizar limpeza ambiental; e fazer processamento adequado 

de materiais e das máquinas. 

Será considerada a presença deste fator relacionado se o indivíduo indicar a realização de 

MENOS DE 6 medidas de controle de infecção preconizados. São eles:  

Usam luva   

Usam máscara  

Usam óculos de proteção  

Identificam o filtro com seu nome 

Conferem sua identificação no momento de iniciar a HD  

Higienizam as mãos antes e após o contato 

Realizam limpeza da poltrona  

Realizam limpeza da sala 

 

O examinador irá questionar ao paciente sobre a realização pelos profissionais da clínica de 

cada uma das medidas listadas e assinalar no instrumento em caso de realização das ações. 

Não adesão à dieta prescrita 

Definição conceitual: É a não realização de pelo menos 80% das recomendações da dieta 

prescrita para o indivíduo. 

Definição empírica: O examinador deverá questionar o indivíduo sobre a realização das 

recomendações da dieta prescrita (exemplo: redução de sal, proteínas, alimentos ricos em 

fósforo e ingestão de líquidos). E em seguida, analisa se o indivíduo não faz pelo menos 80% 

do que é recomendado. 

Será considerada a presença desse fator relacionado se o indivíduo afirmar a não realização 

de MENOS DE 3 ações prescritas. 
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Redução do consumo de alimentos ricos de fósforo (800-1.200mg/dia) - produtos lácteos, 

feijões, bebidas, tais como cacau, cerveja e refrigerantes de cola escuras, pães e cereais.  

Redução do consumo de sódio (1.000-2.300mg/dia) 

Redução do consumo de proteína (1,0-1,2 g/kg/dia) carnes vermelhas e brancas.  

Ingesta hídrica 500-750 ml + volume urinário de 24h (750-1.000 ml se anúrico) 

 

O examinador irá questionar ao paciente o não seguimento de cada um dos itens listados, 

em caso afirmativo será assinalado no prontuário.  

(RIELLA, 2010). 

Não adesão à terapia medicamentosa 

Definição conceitual: É a não utilização dos medicamentos prescritos em pelo menos 80% do 

seu total, observando horários, doses, tempo de tratamento. 

Definição empírica: O examinador deverá questionar o indivíduo sobre a realização das 

medicações prescritas (exemplos: vitaminas, eritropoietina, quelante do fósforo e anti-

hipertensivos). E em seguida, analisa se o indivíduo não faz pelo menos 80% do que é 

prescrito. 

Será questionado ao cliente as medicações em uso de forma adequada por ele, sendo 

assinalado no instrumento as medicações em uso:  

Renagel 

Ácido fólico 

Anti-hipertensivos 

Eritropoetina 

Vitamina B12 

Noripurum 

Carbonato de cálcio 

Analgésicos e antipiréticos 

Antibiótico 

Insulina 

Diuréticos  

Outros - Na opção outros escrever alguma outra medicação que o paciente indique fazer uso. 

Depois se questionará sobre a adequação do uso da medicação. Sendo assinalado no 

instrumento em caso negativo ou positivo.  
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Será considerada a presença desse fator relacionado se o indivíduo afirmar a não utilização 

de forma correta das medicações prescritas. 

Distúrbios nutricionais (p. ex. Anorexia) 

Definição conceitual: São problemas relacionados ao consumo inadequado de alimentos, 

tanto por escassez quanto por excesso. 

Definição empírica: O examinador deverá aplicar o instrumento da Avaliação Global Subjetiva 

(AGS), o qual contempla perguntas sobre a ingestão de alimentos pelo paciente; pesquisa de 

acúmulos de gordura e músculos no corpo; mudanças no peso; mudanças nos tecidos ao 

redor da face, braços, mãos, ombros e pernas; a ingestão de alimentos; os níveis de atividade 

e energia; e problemas que possam interferir na alimentação. E realizar a mensuração do 

peso e da altura para a obtenção do índice de massa corpórea (IMC). Em seguida, analisar 

a presença da classificação 2= suspeita de desnutrição ou moderadamente desnutrido 3= 

desnutrido grave pelo AGS e/ou valores do IMC que não correspondem ao peso ideal 

(menores que 18,5 e maiores que 24,9). 

Será considerado presente o fator relacionado quando na AGS o indivíduo obtiver uma 

classificação 2 ou 3, OU um IMC menor que 18,5 e maior que 24,9 para adultos OU IMC >22 

e <27 em maiores de 60 anos.  

 

A avaliação global subjetiva contará com os seguintes itens:  

1. Peso 

Peso Habitual: ______ Kg 

Perdeu peso nos últimos 6 meses?  sim  não  desconhecido Quantidade perdida: _____ 

Kg 

Nas últimas 2 semanas:  continua perdendo  estável  engordou 

 

2. Ingestão alimentar em relação ao habitual 

____ (1 = sem alterações 2 = houve alterações) Se houve, há quanto tempo: _____ dias 

Se houve, para dieta ____ (1 = sólida, em menor quantidade 2= líquida completa 3= líquida 

restrita 4 = jejum) 

 

3. Sintomas gastrointestinais presentes há mais de 15 dias 

____ (1 = sim 2 = não) Falta de apetite ____ (1 = sim 2 = não) Náusea ____ (1 = sim 2 = não) 
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Vômitos ____ (1 = sim 2 = não) Diarréia – acima de 3 evacuações líquidas por dia ____ (1 = 

sim 2 = não) 

 

4. Capacidade funcional 

____ (1 = sem disfunção 2 = com disfunção) Se alterada, há quanto tempo: _____ dias 

Tipo de disfunção: ____ (1 = trabalho sub-ótimo 2 = tratamento ambulatorial 3 = acamado) 

 

Questiona-se ao paciente sobre a execução das atividades diárias (ir trabalhar, fazer serviços 

domésticos e/ou exercícios físicos). Em caso afirmativo, questiona-se a intensidade dessa 

atividade comparando com o período anterior a enfermidade renal. A alteração funcional será 

classificada como: a) leve quando há manutenção das atividades cotidianas, porém com 

maior grau de cansaço ou dificuldade para exercê-las (trabalho sub-ótimo); b) moderada, 

quando ocorre interrupção das atividades cotidianas, com movimentação apenas dentro de 

casa, ficando sentado boa parte do dia (ambulatorial) ou; c) grave, ocorrendo em grau 

extremo de inatividade, quando o paciente permanece a maior parte do tempo acamado. 

 

5. Doença principal e sua relação com as necessidades nutricionais 

Diagnóstico(s) Principal(is): 

_________________________________________________________________________ 

Demanda metabólica ____ (1 = baixo stress 2 = stress moderado 3 = stess elevado) 

 

Por tratar-se de pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise, determina-se como 

elevado o stress metabólico vivenciado por esse cliente. 

 

B. Exame Físico 

Para cada ítem dê um valor 0 = normal/ 1 = leve/ 2 = moderada/ 3 = importante 

_____ perda de gordura subcutânea (tríceps e tórax) 

_____ perda muscular (quadríceps e deltóide) 

_____ presença de edema maleolar 

_____ presença de edema pré-sacral 

_____ presença de ascite 
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O exame físico consistirá na observação direta do examinador. Os pontos anatômicos em 

que melhor se avaliam as 7 perdas subcutâneas são na face, a expressão dos ossos 

zigomáticos e a região do músculo tríceps, além da área subescapular. As perdas musculares 

podem melhor ser vistas na região dos músculos quadríceps e deltóides. Cada item deve ser 

graduado entre 0 e 3, sendo 0 para ausência de alterações, 1 para leve perda, 2 para 

moderada e 3 para grave 

 

C. Avaliação Subjetiva 

Resultado Final: ____ (1= nutrido 2= suspeita de desnutrição ou moderadamente desnutrido 

3= desnutrido grave) 

 

A avaliação para classificação final será subjetiva, a partir de alterações identificadas em cada 

item. Para fins de padronização considerar-se-á nutrido aquele com alterações em apenas 3 

pontos dos 10 presentes no instrumento. Será considerada a suspeita de desnutrição ou a 

desnutrição moderada frente a presença de alterações entre 4 e 7 pontos. Desnutrido grave 

será quando o paciente apresentar 8 ou mais pontos alterados. 

 

Para o cálculo do IMC para adultos < 60 anos, adota-se a seguinte fórmula: 

 

Índice de Massa Corporal (IMC) = Peso (kg) 

                                                           Altura2 (m) 

 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 

< 18,5 Baixo Peso 

18,5 e < 25 Adequado ou Eutrófico 

25 e < 30 Sobrepeso 

 30 Obesidade 

 

Idosos > a 60 anos - diagnóstico nutricional adota-se os seguintes parâmetros: 

 22 Baixo Peso 

> 22 e < 27 Adequado ou Eutrófico 

27 Sobrepeso 
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Após a aplicação da AGS e o cálculo do IMC, caso algum dos dois fatores apresentem 

alterações, será considerada a presença do indicador clínico.  

Para fins de redução do tempo, no instrumento será preenchido as variáveis peso e altura e 

apenas ao final será calculado o IMC.  

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995). 

Presença de comorbidades (p. ex. Câncer) 

Definição conceitual: É a coexistência de transtornos ou doenças. 

Definição empírica: O examinador deverá questionar o indivíduo sobre a presença de outras 

doenças (exemplos: Hipertensão, Diabetes e Câncer). 

Será considerado presente o fator relacionado quando houver pelo menos uma doença 

coexistente. Assim, o avaliador questionará quando a presença de outra enfermidade, sendo 

assinalado sim ou não, e em caso afirmativo serão descritas as comorbidades.  

Abuso de drogas 

Definição conceitual: É um padrão mal adaptativo de uso de uma substância levando a 

prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo. 

Definição empírica: O examinador deverá questionar o indivíduo sobre o uso de drogas que 

o levam a prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo. 

O fator relacionado será considerado presente em caso de existência de algum dos seguintes 

aspectos:  

Uso recorrente da substância acarretando fracasso em cumprir obrigações importantes no 

trabalho, na escola ou em casa. 

Uso recorrente da substância em situações na quais isto representa perigo para a integridade 

física.  

Problemas legais recorrentes relacionados à substância. 

Uso continuado da substância, apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes ou 

recorrentes causados ou exacerbados pelos efeitos desta. 

(ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2013). 

Distúrbios imunológicos 

Definição conceitual: É a resposta ineficiente do sistema imunológico aos microrganismos 

invasores, os quais põe em risco a vida do indivíduo. 

Definição empírica: O examinador verifica alterações da série branca no hemograma e/ou um 

número de anticorpos insuficientes para atingir a imunidade específica mesmo após a vacina 

específica (exemplo: não imunidade para o vírus da Hepatite B após o esquema da vacina). 
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A presença do fator relacionado se dará a partir da análise dos exames laboratoriais: 

hemograma, anti-HBs, HBsAg e HCV.  

 

O examinador irá coletar essas informações no prontuário do paciente. 

 

A serie branca do hemograma será considerada alterada se valores diferindo dos valores de 

referência: 

O examinador irá observar no prontuário do paciente e anotar o valor encontrado.  

 

Será considerado normal:  

Leucócitos 3.800 a 9.800/mm3 

Segmentados 53-79% 

Bastonetes 0-10% 

Eosinófilos 0-4% 

Linfócitos 13-46% 

Monócitos 3-9% 

Basófilos 0-1% 

 

  

Considera-se imunizado se Anti HBs = ou >10 UI/mL; Anti HCV e HBsAg negativos.  

 

Assim, o fator relacionado estará presente na ocorrência de alteração em algum dos exames. 

(RIELLA, 2010; SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÃO, 2013). 

Extremos de idade 

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

Definição empírica: O examinador indaga sobre a idade do indivíduo e em seguida, com a 

resposta sendo maior que 65 anos, ele o enquadra como sendo extremos de idade. 

Será considerado presente o fator relacionado quando indivíduo possuir mais de 65 anos de 

idade. 

O examinador questionará a idade do paciente e preencherá o local indicado com a idade 

relatada.  

Perfis sanguíneos anormais (p. ex. leucopenia, trobocitopenia, anemia, coagulação) 
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Definição conceitual: São alterações nos valores dos parâmetros de normalidade dos 

componentes do plasma sanguíneo. 

Definição empírica: O examinador verifica no hemograma completo do indivíduo a presença 

de alterações estabelecidas pelos parâmetros de normalidade. 

Será considerado presente o fator relacionado quando houver alterações em quaisquer 

elementos do hemograma.  

Serão considerados os seguintes parâmetros de normalidade:  

 

Trombócitos 130.000-400.000/µL 

Hemoglobina Mulheres: 11,5 a 16,4 g/dl 

Homens:13,5 a 18 g/dl 

Hematócrito  Mulheres: 36,0 a 47,0 % 

Homens: 40 a 54% 

Eritrócitos 4,5-6 milhões/mm3 

VCM  Mulheres: 81-99 fL 

Homens: 80-94 fL 

CHCM  33-37g/dL 

Leucócitos 3.800 a 9.800/mm3 

Segmentados 53-79% 

Bastonetes 0-10% 

Eosinófilos 0-4% 

Linfócitos 13-46% 

Monócitos 3-9% 

Basófilos 0-1% 

 

O examinador coletará as informações no último hemograma do paciente, presente em seu 

prontuário. 

 

Medicamentos que reduzem a imunidade (p. ex. antineoplásicos, 

corticosteroides, imunossupressores, anticoagulantes) 

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

indivíduo. 
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Definição empírica: O examinador questiona se o paciente faz uso de medicamentos que 

reduzem a imunidade e sendo a resposta sim pede para serem citados. 

Será considerado presente o fator relacionado quando o indivíduo afirmar uso de algum 

medicamento que reduza a imunidade, com antineoplásicos, corticosteroides, 

imunossupressores, anticoagulantes.  

 

Será questionado ao paciente sobre as medicações em uso, juntamente com o 

questionamento da adesão à terapia medicamentosa prescrita. Ademais, será checado no 

prontuário do paciente medicações em uso como anticoagulantes na diálise. Ao final as 

medicações serão classificadas e julgadas quanto sua imunossupressão.  

A característica será considerada presente caso haja algum medicamento que reduza a 

imunidade 

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

hemodialítico) 

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

tratamento. 

Definição empírica: O examinador indaga o indivíduo sobre a ocorrência de algum incidente 

e/ou complicação durante seu tratamento hemodialítico. 

Será considerado presente o fator relacionado quando houver relato de ocorrência pelo 

menos um dos efeitos adversos ou colaterais durante o tratamento hemodialítico, são eles:  

 

Hipotensão arterial, vômito, tontura, cefaleia, hipertensão arterial e arritmia cardíaca. 

A opção outros deverá ser descrita quando ocorra.  

(TERRA et al., 2010). 
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APÊNDICE C – CARTA DE ANUÊNCIA 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova, Natal/RN. CEP:59072-970. 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail:pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Validação dos 

diagnósticos de enfermagem Proteção Ineficaz em pacientes submetidos à 

hemodiálise”, que tem como pesquisador responsável a Profª Drª Ana Luisa Brandão 

de Carvalho Lira, juntamente com a aluna de pós-graduação em Enfermagem, Jéssica 

Dantas de Sá Tinôco. 

Esta pesquisa pretende validar o diagnóstico de enfermagem Proteção Ineficaz 

em pacientes submetidos à hemodiálise. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é melhorar o conhecimento sobre os 

problemas de enfermagem relacionados a proteção de pacientes com doença nos 

rins. Além disso, destaca-se o grande número de pacientes em hemodiálise no Brasil 

e no mundo, como também a elevada prevalecia dos diagnósticos de enfermagem 

Proteção Ineficaz nesses clientes. 

Caso você decida participar desta pesquisa, você deverá responder a uma 

entrevista e realizaremos um exame físico em você. Na entrevista perguntaremos 

algumas informações sobre você e sua vida. Também iremos lhe examinar, avaliando 

seus olhos, ouvidos, boca, braços e pernas. Mediremos sua altura, pressão arterial e 

temperatura. Nesta avaliação não haverá nenhum desconforto e só farei isso se você 

concordar. Os valores avaliados serão informados a você e registrados em uma ficha 

própria. A entrevista e o exame físico podem durar até 40 minutos.  

Durante a realização destes procedimentos a previsão de riscos é mínima, ou 

seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 

psicológico de rotina. 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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Pode acontecer um desconforto do tipo constrangimento em relação a alguma 

pergunta da entrevista ou ao exame físico, que será minimizado pelo cuidado que 

teremos ao realizar a pesquisa e você não terá benefício diretamente, no entanto, 

cooperando com esta pesquisa você estará contribuindo para melhorar a qualidade 

do cuidado prestado pela enfermagem aos pacientes com doença nos rins. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada pela unidade de saúde da 

família mais próxima da sua residência e/ou o serviço de atendimento móvel de 

urgência do estado, sob a responsabilidade da pesquisadora principal e da discente 

de pós-graduação. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para: Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira. Departamento de Enfermagem, Campus 

Universitário, BR 101, s/n, Lagoa Nova. CEP: 59072-970, Natal-RN. Telefone: (84) 

3215-3857. E-mail: analira@ufrnet.br 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá 

nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-

3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 
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concordo em participar da pesquisa “Validação do diagnóstico de enfermagem 

Proteção Ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise”, e autorizo a divulgação 

das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal,____ de _________201__. 

 

 

_______________________________________________________________ 

  Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Validação do diagnóstico de 

enfermagem Proteção Ineficaz em pacientes submetidos à hemodiálise”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 

humano. 

 Natal,____ de _________201__. 

 

_______________________________________________________________ 

  Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 



 
 

103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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