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RESUMO  

 

SILVA, B. C. O. BANCO DE TERMOS DA LINGUAGEM ESPECIAL DE 

ENFERMAGEM PARA PESSOAS VIVENDO COM A SÍNDROME DA 

IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. 140f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em 

Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2016.  

 

O banco de termos da linguagem especial de enfermagem detecta 

conceitos que auxiliam na construção de diagnósticos, resultados e intervenções 

de enfermagem. A utilização desse banco direcionado a pessoas vivendo com 

síndrome da imunodeficiência adquirida é um passo primordial na identificação 

de um vocabulário próprio, podendo ser empregado no cuidado de enfermagem, 

reforçando de modo sistemático, sua segurança e qualidade. Nesse contexto, 

objetivou-se construir um banco de termos da linguagem especial de 

enfermagem para pessoas vivendo com a síndrome da imunodeficiência 

adquirida, utilizando a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

versão 2013. Trata-se de um estudo metodológico realizado em um hospital 

referência no tratamento de doenças infectocontagiosas do Nordeste do Brasil. 

A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas: 1) extração dos termos dos 

prontuários e eliminação das repetições; 2) normalização dos termos; 3) 

mapeamento cruzado entre termos extraídos e os termos constantes na CIPE® 

versão 2013; 4) refinamento de termos. Obteve-se aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob o parecer nº 

1.177.410 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº 

47380915.2.0000.5537. Identificaram-se 559 termos, que foram submetidos ao 

processo de mapeamento cruzado e validação dos especialistas o que resultou em 

522 termos, sendo 304 constantes e 218 não constantes na Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem versão 2013. Com a realização deste 

estudo, foi possível conhecer os termos utilizados pela equipe enfermagem na 

assistência a pessoas vivendo com a síndrome da imunodeficiência adquirida, o que 

possibilitará a utilização no desenvolvimento de enunciados de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem, bem como a unificação da 

linguagem profissional do enfermeiro. 



 

Palavras-chave: Enfermagem; Classificação; Terminologia; Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SILVA, B. C. O. BANK OF TERMS OF THE SPECIAL LANGUAGE OF NURSING 

FOR PEOPLE LIVING WITH ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME. 

140f. Dissertation (Academic Master in Nursing) – Graduate Program in Nursing, 

Federal University of Rio Grande do Norte, Natal /RN, 2016. 

 

The bank of terms of the special language of nursing detects concepts that help in 

the construction of diagnoses, results and interventions of nursing. The use of this 

bank aimed at people living with acquired immunodeficiency syndrome is a key step 

in identifying of an own vocabulary, being able to be used in nursing care, reinforcing 

their safety and quality in a systematic way. In this context, objective was to construct 

a bank of terms of the special language of for people living with the 

immunodeficiency syndrome acquired, using the International Classification for 

Nursing Practice 2013. This is a methodological study carried out in a hospital in the 

treatment of infectious diseases in Northeast Brazil. The research was developed in 

four stages: 1) extraction of the terms of the medical records and elimination of the 

repetitions; 2) standardization of terms; 3) cross-mapping between extracted terms 

and the terms in CIPE® version 2013; 4) refinement of terms. Approval was obtained 

from the Ethics Research of the Federal University of Rio Grande do Norte under 

opinion nº 1.177.410 and Certificate of Presentation for Ethical Appreciation nº 

47380915.2.0000.5537. We identified 559 terms, which were submitted to process of 

cross-mapping and validation of the experts which resulted in 522 terms, being 304 

constants and 218 not included in the International Classification for Nursing Practice 

version 2013. With the accomplishment of this study, it was possible to know the 

terms used by the nursing team in the assistance To people living with acquired 

immunodeficiency syndrome, which will make it possible to use in the development of 

diagnosis / results statements and nursing interventions, as well as the unification of 

the professional language of the nurse. 

 

Keywords: Nursing; Classification; Terminology; Acquired Immunodeficiency 

Syndrome. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) é uma doença causada pelo 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) que representa um dos maiores problemas de 

saúde, em função do seu caráter pandêmico e sua gravidade (BRASIL, 2010), 

levando a fragilização do sistema imunológico e debilitando a pessoa, 

consequentemente favorecendo a ocorrência de infecções oportunistas (XIÃO et al., 

2013).  

Existem 34,0 milhões de pacientes com o HIV no mundo. Na América Latina 

estima-se que 1,6 milhões de pacientes vivem com o vírus (JOINT UNITED 

NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS, 2014a). No Brasil, até junho de 2015, foram 

registrados 798.366 casos de AIDS, tendo nos últimos cinco anos, uma média de 

40,6 mil. A distribuição proporcional dos casos por região mostra uma maior 

concentração nas regiões Sudeste (53,8%) e Sul (20,0%), as regiões Nordeste, 

Centro-Oeste e Norte correspondendo 14,6%, 5,9% e 5,7%, respectivamente 

(BRASIL, 2015). 

Os avanços no tratamento e cuidados de pacientes com HIV levou a reduções 

drásticas na morbidade e mortalidade associada a esta doença (RODGER et al., 

2013). No entanto, apesar das iniciativas intensivas de saúde voltadas a prevenção 

do HIV, mais de 2 milhões de novos casos de infecções pelo HIV foram relatadas 

em 2014 (JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS, 2014b).  

O Brasil tem se destacado mundialmente frente à política de distribuição 

gratuita e universal dos antirretrovirais às pessoas vivendo do AIDS, o que contribui 

para a redução da mortalidade, internações e progressão da doença, transformando 

uma doença letal em crônica (BRASIL, 2014).  

Com o surgimento da terapia antirretroviral (TARV), houve um aumento 

expressivo do tempo de sobrevida e, por conseguinte, da expectativa de uma 

melhoria na qualidade de vida relacionada à saúde (GEOCZE et al., 2010). No 

momento em que o paciente atinge a carga viral indetectável reduz o risco de 

transmissão de HIV (GRINSZTEJN et al., 2014).  

Embora a terapia antirretroviral possua benefícios, estes não conseguem 

suprimir em sua totalidade as repercussões físicas, psíquicas e sociais, cabendo a 

enfermagem conduzir o cuidado a esses pacientes utilizando ações sistematizadas, 

com o objetivo de gerar resultados positivos na assistência desses usuários (FARIA; 
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SILVA, 2013). Além disso, a Enfermagem é uma ciência que gera uma base de 

conhecimento para melhorar os cuidados clínicos do paciente e ajuda a moldar a 

política de cuidados de saúde (POWELL, 2015) 

Nesse sentido, o processo de enfermagem (PE) é um método de sistematizar 

a assistência prestada, direcionado o cuidado de enfermagem a esses pacientes, 

além de ajudar na tomada de decisão através de uma abordagem científica, sendo 

composto por seis etapas, que são elas: histórico de enfermagem, diagnóstico de 

enfermagem, plano assistencial, prescrição de enfermagem, evolução e prognóstico 

(HORTA, 1979).  

Com a aplicação das etapas do PE, ocorreram desenvolvimentos dos 

sistemas de classificação de enfermagem direcionados para os diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem. Entre eles destaca-se a Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®), sendo uma terminologia 

padronizada, ampla e complexa, que representa o domínio da prática da 

enfermagem no âmbito mundial (NASCIMENTO et al., 2011; GARCIA, 2016). 

 A utilização de uma linguagem padronizada minimiza os resultados 

indesejáveis de cuidados de saúde, além de maximizar as oportunidades para 

identificação de novos conhecimentos, através do uso de termos, que são aliados 

aos sistemas eletrônicos de saúde (KIM; HARDIKER; COENEN, 2014). 

As terminologias abrangem um arranjo de termos que proporcionam uma 

descrição de conceitos, aos quais estão relacionados com os principais elementos 

da prática de enfermagem (BARRA; DAL SASSO, 2012). Os termos são necessários 

na Enfermagem para caracterizar as especialidades do cuidado e retratar os 

conceitos da profissão em regiões ou culturas distintas (TANNURE; CHIANCA; 

GARCIA, 2009). 

Os registros de enfermagem evidenciam o cuidado prestado e representam 

um vocabulário próprio da profissão, no entanto, quando os registros são 

apresentados de forma incompleta ou imprecisa, podem ser interpretados 

erroneamente, ocasionando uma inconsistência semântica pela falta de 

entendimento do conceito empregado no domínio da enfermagem (NÓBREGA et al., 

2010).  

Esses registros ainda constituem uma forma de comunicação escrita 

relacionada ao cuidado do indivíduo, sendo essencial na assistência prestada, pois 



16 

 

possibilita a comunicação fixa, podendo também ser utilizada em pesquisas, 

auditorias e processos jurídicos (GOMES et al., 2016).   

Os termos oriundos dos registros de enfermagem são norteadores por 

constituírem os conceitos de uma linguagem própria da profissão, bem como 

reproduz o cuidado individual de cada paciente. 

O banco de termos permite detectar conceitos que auxiliam na construção de 

diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem, isto é, os fenômenos que 

denotam a prática da profissão (LIMA et al., 2009), sendo uma ferramenta utilizada 

para que profissionais possam uniformizar uma linguagem própria da prática de 

enfermagem, pois a falta de vocabulário que permita determinar o significado e 

descrição da assistência de enfermagem pode comprometer seu desenvolvimento 

como ciência (TRIGUEIRO et al., 2007). 

A construção de um banco de termos da linguagem especial de enfermagem 

para pessoas vivendo com AIDS (PVA) é um passo primordial na identificação de 

um vocabulário preciso e uniforme, podendo ser empregado no cuidado de 

enfermagem para descrever as informações importantes na prática, logo, beneficiar 

no avanço da continuidade e qualidade da assistência prestada, valorizando a 

enfermagem como ciência e profissão. 

Diante do panorama apresentado, e para justificar o desenvolvimento do 

estudo, buscou-se por produções científicas sobre banco de termos da linguagem 

especial de enfermagem para PVA, sem limite temporal, nas bases de dados 

informatizadas Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Base 

de Dados em Enfermagem (BDENF), Scopus, Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e 

Web of Science por meio do Portal de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES).  

Verificou-se escassez de estudos relacionados à temática, sendo encontrado 

apenas uma pesquisa com enfoque em mulheres idosas com HIV/AIDS (SIQUEIRA 

et al., 2015). As demais pesquisas tratavam sobre banco de termos relacionado à 

clínica médica, clínica cirúrgica, unidade de terapia intensiva neonatal, unidade de 

tratamento intensivo de adultos, reabilitação físico-motora, cuidados paliativos e 

idosos comunitários (BESERRA et al., 2004; FURTADO; NÓBREGA, 2007; LIMA; 

NÓBREGA, 2009; ANDRADE et al., 2012; NORAT et al., 2009; NÓBREGA et al., 
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2009; TANNURE; CHIANCA; GARCIA, 2009; SOUZA et al., 2015; SILVA et al., 

2015; CLARES et al., 2016). 

Portanto, o estudo em questão é pioneiro em se tratando de uma construção 

de um banco de termos de enfermagem para pessoas adultas com AIDS, o que 

possibilita a ampla divulgação e contribui com o desenvolvimento da CIPE® e da 

linguagem padronizada, além do alcance de maior visibilidade da Enfermagem 

enquanto ciência, sendo capaz de fornecer dados que embasem o processo 

decisório do enfermeiro, no âmbito gerencial, assistencial e acadêmico.  

A partir deste contexto, questiona-se: Que termos da linguagem especial de 

enfermagem são utilizados pelos enfermeiros no atendimento a pessoas vivendo 

com AIDS, em registros da assistência realizada? Esses termos estão incluídos no 

Modelo Sete Eixos? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Construir um banco de termos da linguagem especial de enfermagem para 

pessoas vivendo com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, utilizando a CIPE® 

versão 2013. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os termos empregados nos registros de enfermagem em 

prontuários de pacientes vivendo com Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida; 

 Mapear os termos identificados nos prontuários com os constantes no Modelo 

Sete Eixos da CIPE® versão 2013; 

 Categorizar os termos identificados como não constantes, segundo o Modelo 

de Sete Eixos da CIPE® versão 2013. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Terminologia e a enfermagem 

 

A terminologia é um conjunto de palavras técnicas pertencentes a uma 

ciência, uma arte, um autor ou um grupo social, e, num sentido restrito e mais 

especializado, é uma disciplina linguística consagrada pelo estudo científico dos 

conceitos e termos usados nas línguas de especialidade (PAVEL; NOLET, 2002). 

Por sua vez, a linguagem especial é utilizada como uma comunicação dentro 

de um determinado campo de conhecimento, possibilitando que seja isenta de 

ambiguidade, a partir de um vocabulário específico daquela área (PAVEL; NOLET, 

2002). 

Na área de enfermagem, a terminologia tem um papel valioso, haja vista que 

sua utilização proporciona uma melhora do registro na prática, através da 

padronização da linguagem e termos (FURTADO; NÓBREGA, 2007). 

O emprego de uma terminologia permite visualizar a contribuição do 

enfermeiro na equipe, possibilitando a descrição prática da Enfermagem de forma a 

correlacionar a clínica, população, área geográficas e tempo (CONSELHO 

INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS, 2007). No entanto, para esta compreensão 

do exercício da Enfermagem viável é fundamental a aplicação de uma linguagem 

uniformizada (CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS, 2009). 

Os principais motivos que impulsionaram o desenvolvimento de terminologia 

de enfermagem na história, devem-se as perspectivas de identificação, 

denominação e a classificação dos conceitos essenciais utilizados pela profissão 

(COENEN et al., 2001). 

Simões foi pioneira no desenvolvimento de terminologias na Enfermagem 

brasileira, possuía o objetivo de construir um vocabulário técnico-científico.  Na 

atualidade, a Enfermagem tem realizado esforços para o desenvolvimento de 

terminologias que permitam identificar, nomear e classificar conceitos para o uso em 

sistemas de informática, ensino e no treinamento de profissionais, especialmente no 

campo de conhecimento da área, por intermédio do registro dos cuidados 

(MALUCELLI et al., 2010).  

As terminologias mais utilizadas pelos profissionais de enfermagem são: 

NANDA International - NANDA-I, Nursing Interventions Classification (NIC), Nursing 
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Outcomes Classification (NOC) e a Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (BARRA; DAL SASSO, 2012). 

Para que as construções das terminologias de enfermagem possuíssem uma 

organização, a International Organization for Standard (ISO) em 2003 através do 

Grupo de Interesse da Associação de Informática em Enfermagem da Associação 

de Informática Médica Internacional (IMIANISIG) e International Council of Nurses 

(ICN) criou o modelo de terminologia de referência para a enfermagem, denominado 

ISO 18.104 (MARIN, 2009). Essa norma foi reavaliada e divulgada em 2014 com 

alterações nos modelos de construção de diagnósticos e de ações de enfermagem 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION OF STANDARDIZATION, 2014). 

A ISO 18.104 tem como propósito organizar as diversas terminologias e 

classificações mais utilizadas pelo enfermeiro, reunindo os dados de pacientes, 

beneficiando o mapeamento dos termos de enfermagem com outras nomenclaturas 

de saúde, gerando assim a inclusão indispensável dos sistemas de informação 

(MARIN, 2009). 

As informações geradas pelo processo de globalização demandam da 

enfermagem um processo contínuo de aperfeiçoamento na execução de sua prática, 

para tanto, é primordial o registro dessas informações com o objetivo a padronização 

de uma linguagem especial (LUCENA; BARROS, 2005). 

Os registros de enfermagem amparam a verificação das informações acerca 

dos aspectos legais e são considerados um espelho da assistência de enfermagem 

prestada ao usuário (NÓBREGA et al., 2010). 

 

3.2 Classificação internacional para a prática de enfermagem  

 

A construção da CIPE® teve seu marco inicial em 1989, ano em que o 

Conselho Nacional de Representantes do Conselho Internacional de Enfermeiros 

(CIE) aprovou uma Resolução para o desenvolvimento de uma classificação dos 

elementos da prática profissional (diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem), que tivesse abrangência internacional, por ocasião do Congresso 

Quadrienal, ocorrido em 1989, em Seul, na Coreia (GARCIA; NÓBREGA, 2013). 

Em 1996, o CIE divulgou a CIPE® – Versão Alfa: Um Marco Unificador, 

contendo duas classificações. A primeira delas, a Classificação dos Fenômenos de 

Enfermagem, era monoaxial e os termos estavam arranjados de forma hierárquica.  
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A segunda, a Classificação das Intervenções de Enfermagem, era multiaxial, com os 

termos organizados segundo os eixos: tipos de ação, objetos, abordagens, meios, 

local do corpo e tempo/lugar profissional (GARCIA; NÓBREGA, 2009a). 

Posteriormente, foram publicadas as versões Beta e Beta 2, respectivamente 

em 1999 e 2001, destacando-se que a versão Beta 2 representou mais uma revisão 

editorial (revisão gramatical; correções ou alterações em códigos; e correções em 

definições) do que propriamente uma nova versão da CIPE® (GARCIA, 2015). 

A Versão 1.0, divulgada em 2005, tornou a CIPE® uma estrutura de 

classificação, organizada em sete eixos – o Modelo de Sete Eixos (Figura 1) 

(GARCIA; NÓBREGA, 2009a). 

Figura 1 – Evolução dos eixos da CIPE®. Natal, RN, 2016. 

 

Fonte: GARCIA; NÓBREGA (2009a).  

 

Após a Versão 1.0, mais cinco versões da CIPE® foram divulgadas até́ 2015: 

a Versão 1.1 (em 2008), a Versão 2.0 (em 2009), a Versão 2011 (em 2011) a Versão 
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2013 (em 2013) e a Versão 2015 (em 2015). Todas as cinco versões mantêm o 

Modelo de Sete Eixos para organizar os conceitos primitivos do domínio da 

Enfermagem, além de apresentar em conjuntos de conceitos pré-coordenados, 

diagnósticos/resultados e de intervenções de enfermagem visando facilitar a 

elaboração dos Subconjuntos de Conceitos da CIPE® (GARCIA, 2016). 

 A CIPE® tem facilitado a comunicação entre a equipe de enfermagem e 

demais profissionais, a documentação padronizada para o cuidado prestado, a 

formulação de políticas públicas direcionadas à saúde e aos recursos humanos e à 

educação em enfermagem. E, desse modo, vem alcançando o objetivo da profissão, 

que é a busca pela excelência nas ações junto à clientela, para prestação de um 

cuidado digno, competente e resolutivo, contribuindo para a solução ou alívio do 

problema, prevenção e promoção de saúde junto à população (GARCIA, 2015). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo terminológico, que apresentou como resultado a 

construção de um banco de termos da linguagem especial de enfermagem para 

pessoas vivendo com AIDS. 

“A pesquisa terminológica se propõe, primeiramente, a identificar termos que 

comunicam conhecimentos especializados. Sua função principal consiste em 

transmitir os conhecimentos especializados e autenticar o uso terminológico.” 

(PAVEL; NOLET, 2001, p. 24). 

 

4.2 Local do estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Hospital Giselda Trigueiro (HGT), localizado 

na cidade de Natal e estado do Rio Grande do Norte. O HGT é uma instituição 

pública, caracterizada por ser um serviço de assistência especializada de nível 

terciário, sendo referência para o tratamento da AIDS e doenças infectocontagiosas 

no estado do Rio Grande do Norte. Tendo a missão de promover a atenção integral 

à saúde em infectologia de forma humanizada, respeitando os princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS), com ética e responsabilidade social (SECRETARIA DE 

SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014). 

Representa um relevante papel social por servir como hospital de ensino, no 

qual funcionam o Departamento de Infectologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, disciplinas de diversos cursos da área da saúde, como 

Enfermagem, Nutrição, Farmácia e Serviço Social, em nível de graduação e pós-

graduação, constituindo-se num importante campo para as atividades de pesquisa e 

desenvolvimento científico. 

O HGT presta atendimento de urgência e ambulatorial especializado em: 

Infectologia, Doenças de Chagas, Tuberculose, Hepatites, Hanseníase e HIV/AIDS, 

realizando em média 1.300 atendimentos por mês. Com internações em regime de 

hospital-dia para pessoas que convivem com HIV/AIDS, bem como serviços de 

Apoio ao Diagnóstico e Tratamento – SADT, sendo os de Enfermagem, Nutrição, 

Fisioterapia, Farmácia, Psicologia, Serviço Social e Programa de Internação 
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Domiciliar (SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2014). 

Existem atualmente 127 leitos disponíveis no HGT. Sendo sete leitos em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 03 leitos dia, 25 pediátricos, 29 leitos no setor 

Misto I, 20 leitos no setor Misto II, 28 leitos em Tisiopneumologia e 15 leitos para 

Serviço de Atendimento de Urgência (SAU) e uma sala para pequenas cirurgias. 

Além de contar com serviços de apoio como: análises clínicas e 

microbiológicas; comissão de controle de infecção hospitalar; suporte nutricional e 

dietético; assistência farmacêutica; diagnóstico por imagens; assistência social; 

residência médica em infectologia; enfermagem; fisioterapia e Centro de Referência 

em Imunobiológicos Especiais (SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2014). 

 

4.3 Etapas da pesquisa 

 

Visando atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, foram seguidas as 

etapas recomendados por Tannure, Chianca e Garcia (2009) adaptadas: 1) extração 

dos termos dos prontuários e eliminação das repetições; 2) normalização dos 

termos; 3) mapeamento cruzado entre termos extraídos e os termos constantes na 

CIPE® versão 2013; 4) refinamento de termos. 

 

4.3.1 Primeira etapa: extração dos termos dos prontuários e eliminação das 

repetições 

 

Nesta fase, foram selecionadas as evoluções de enfermagem de prontuários 

de pacientes com AIDS no período de janeiro a dezembro de 2015 do HGT. 

No período estabelecido foram internados no referido hospital 198 pacientes 

com AIDS, conforme dados obtidos pelo Serviço de Arquivos Médicos do HGT 

(SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICA, 2016). Para tanto, utilizou-se o 

cálculo para populações finitas com erro amostral de 10%, nível de confiança de 

95% (Z∞=1,96) e prevalência de 50%, constituindo-se assim uma amostra de 65 

prontuários (FONTELLES et al., 2010). Ressalta-se que, por não se ter encontrado 

um estudo que estimasse a prevalência geral de banco de termos da linguagem 

especial de enfermagem em pacientes adultos com AIDS internados em hospital, 
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considerou-se um valor conservador de 50%. Fórmula do tamanho da amostra 

(FONTELLES et al., 2010): 

𝑛 =
𝑝. 𝑞. 𝑁. 𝑍𝛼/2

2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼/2.
2 𝑝. 𝑞

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑞 = (1 − 𝑝) 

n: tamanho da amostra; 𝑍𝛼/2 
2

 nível de confiança, e: erro amostral; p: proporção; N: 

tamanho da população.  

De modo a evitar o viés de seleção, os prontuários foram selecionados por 

meio do processo de amostragem sistematizada, selecionado um prontuário a cada 

três listados sequencialmente. O intervalo a cada três foi determinado pela divisão 

do total de pacientes internados no ano de 2015 (198), pela amostra de prontuários 

(65) necessários para o estudo (198/65=3,04). Foram utilizados como critérios de 

inclusão, prontuários com registro dos enfermeiros durante período de internação 

dos pacientes nas enfermarias, sendo excluídos os prontuários perdidos, ou com 

ausência de registro em pelo menos um turno da internação, caracterizando 

descontinuidade da evolução de enfermagem.   

Para a coleta dos dados, foi elaborado uma planilha do Excel for Windows 

2016® individualizando cada prontuário utilizado. Pavel e Nolet (2002) denominam 

ficha terminológica, a ficha constava duas colunas: a primeira com a transcrição dos 

parágrafos das evoluções de enfermagem e a segunda com os termos extraídos 

desse parágrafo. O procedimento foi realizado de acordo com autores supracitados 

cujo objetivo era de fragmentar os parágrafos em termos simples e compostos, 

levando em consideração a importância do contexto em que apareciam, para só 

depois extrair os termos. 

O processo de extração foi realizado pela pesquisadora e alunos de iniciação 

científica, estes participaram de um treinamento.  

Conforme Pavel e Nolet (2002), “o resultado da extração de termos é uma 

lista alfabética dos termos coletados”. Os termos extraídos foram organizados numa 

planilha do software Microsoft Office Excel® 2016 em ordem alfabética, facilitando a 

visualização dos repetidos para a realização da exclusão. 

 

4.3.2 Segunda etapa: normalização dos termos  
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Após a exclusão das repetições, foi realizada a normalização dos termos 

encontrados. Para tanto, realizou-se a correção ortográfica; eliminação das 

sinonímias; uniformização dos tempos verbais, gêneros gramaticais e número; 

adequação de sigla e exclusão de expressões pseudoterminológicas, Pavel e Nolet 

(2002) definem como “elementos que ocorrem de forma casual no discurso, mas que 

não designam conceitos particulares”. Os medicamentos foram agrupados pela sua 

classe farmacológica. 

 

4.3.3 Terceira etapa: mapeamento cruzado entre termos extraídos e os termos 

constantes na CIPE® versão 2013 

 

O mapeamento cruzado é um método que permite a análise de termos não 

incluídos de enfermagem para compará-los com termos constantes nos sistemas de 

classificação de enfermagem, padronizando-se uma linguagem uniforme (LUCENA; 

BARROS, 2005). 

Essa etapa se deu com duas planilhas no software Microsoft Office Excel® 

2016, uma como o banco de termos e outra com a CIPE® versão 2013 para a 

realização da técnica de mapeamento cruzado, possibilitando o cruzamento dos 

termos extraídos do presente estudo com os termos da CIPE® versão 2013, a partir 

do software Microsoft Office Access® 2016, com a finalidade de identificar os termos 

constantes e não constantes na CIPE® versão 2013. 

 

4.3.4 Quarta etapa: refinamento de termos 

 

Os termos não constantes foram categorizados no modelo dos sete eixos da 

CIPE®, com base nas definições apresentadas pelo CIE. Os termos classificados 

passaram por uma definição teórica, sendo utilizados artigos científicos, dicionários 

técnicos, dicionários da língua portuguesa e dicionários da literatura na área da 

saúde e enfermagem. 

Após a definição teórica, foi buscada a validação da definição conceitual 

atribuída aos termos e das respectivas alocações nos sete eixos da CIPE®, bem 

como a aprovação da adequação das definições na prática profissional mediante a 

concordância dos especialistas do Centro CIPE® em João Pessoa/PB.  
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Para tanto, foram convidados a participar do estudo mediante contato formal, 

via correio eletrônico, sendo encaminhados os seguintes documentos: 1) carta-

convite (Apêndice A); 2) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B); 

4) formulário para caracterização dos especialistas (Apêndice C); 5) formulário para 

validação dos termos não constantes e suas respectivas definições (Apêndice D).

 Solicitou-se que os enfermeiros analisassem e preenchessem o formulário e 

julgassem se esses termos, suas alocações nos eixos e definições eram aplicáveis 

ou não, segundo a sua prática profissional. Em caso de discordância, ou quando 

julgassem necessário, o respondente poderia sugerir alterações (Apêndice E). 

Para identificar os especialistas, foram utilizados os seguintes critérios de 

inclusão: a) fazer parte do Centro CIPE®; b) está realizando pesquisa relacionada à 

CIPE®; c) publicação de artigo sobre terminologia ou processo de enfermagem 

utilizando a CIPE®, em revista de referência. Dessa forma, foram convidados a 

participar do estudo os 14 integrantes do referido centro. No entanto, cinco 

aceitaram participar do estudo e responderam ao instrumento enviado, constituindo-

se como especialistas do referido estudo.  

Considerou-se validado em relação à definição proposta e ao eixo o termo que 

atingiu um índice de concordância (IC) igual ou maior que 0,80 entre os enfermeiros. 

Para o cálculo do IC com base nos enunciados concordo e discordo.  

Após serem obtidos os números de concordâncias e discordâncias, o cálculo 

do IC dos termos foi realizado a partir da fórmula IC = NC/ NC + ND x 100, em que 

NC é o número de concordâncias e ND é o número de discordâncias (BATISTA, 

1977; BATISTA; MATOS, 1984). Os termos que atingiram um IC maior ou igual a 

0,80 foram validados. Este IC foi definido, pois é considerado como ideal na 

literatura (WALTZ et al., 1991). 

 

4.4 Aspectos éticos 

 

Durante a realização desta pesquisa, foram observadas as diretrizes e 

normas regulamentadoras das pesquisas envolvendo seres humanos estabelecidas 

na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte sob o parecer nº 1.177.410 e Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética 47380915.2.0000.5537 (Anexo A) e obteve-se 
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a autorização do Hospital Giselda Trigueiro, para o manuseio e coleta de dados nos 

prontuários dos pacientes (Anexo B). 
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5 RESULTADOS 

 

Foram extraídos 2.000 termos das evoluções de enfermagem dos prontuários 

de pacientes com AIDS. Estes passaram por processo de correção ortográfica, 

eliminação das sinonímias, uniformização dos tempos verbais, gêneros gramaticais 

e número, adequação de sigla, exclusão de expressões pseudoterminológicas e 

medicamentos agrupados pela sua classe farmacológica, resultando em 559 termos.  

Após as adequações, realizou-se o mapeamento cruzado entre termos 

extraídos e os termos constantes na CIPE® versão 2013, totalizando 304 termos 

constantes (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Termos constantes na CIPE® versão 2013. Natal, RN, 2016. 

Eixo CIPE® Termos constantes na CIPE® versão 2013   Frequência 

A Administrar 2075 

A Agendar 1 

A Aliviar 1 

A Alterar 33 

A Aplicar 1 

A Aspirar 181 

A Aumentar 2 

A Ausculta  5 

A Autorizar 2 

A Auxiliar 75 

A Colaborar 18 

A Coletar 20 

A Confirmar 3 

A Consulta  81 

A Contactar 12 

A Controlar 38 

A Diminuir 19 

A Drenar 8 

A Elevar 6 

A Encaminhar 13 
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A Entubar 45 

A Estabilizar 1 

A Estimular 1 

A Extrair 82 

A Higienizar 190 

A Informar 9 

A Inserir 17 

A Instalar 34 

A Limpar 14 

A Manter 562 

A Massagear 63 

A Medir 7 

A Mobilizar 2 

A Notificar 3 

A Observar 7 

A Obter 1 

A Permitir 18 

A Preparar 9 

A Prescrever 223 

A Promover 1 

A Prover  1 

A Puncionar 15 

A Regular 3 

 A Requerer 3 

 A Traçar 1 

A Transferir 10 

A Tratar 374 

A Trocar 627 

A Verificar 888 

C Adulto  10 

C Família 24 

C Idoso 7 

C Irmã 1 
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C Mãe 4 

C Paciente 2489 

F Abuso de tabaco 4 

F Acesso  14 

F Acesso intravenoso 890 

F Adaptação 5 

F Afirmação 1 

F Agitação 14 

F Alergia 10 

F Alergia a medicação 14 

F Alucinação 1 

F Angústia 1 

F Apetite   167 

F Apneia 2 

F Ar  34 

F Ascite 1 

F Audição 1 

F Autocuidado 2 

F Balanço hídrico 1 

F Bradicardia 8 

F Calafrio 2 

F Caquexia 1 

F Característica 1 

F Choque 3 

F Choro 3 

F Coma 2 

F Complicação 6 

F Comportamento agressivo 1 

F Comunicação 46 

F Concentração 2 

F Condição fisiológica 152 

F Conforto 7 

F Confusão 29 
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F Consciência 1557 

F Constipação 3 

F Convulsão 3 

F Cuidar 1187 

F Deambulação 877 

F Defecação 45 

F Deglutição 46 

F Demência 1 

F Desnutrição 1 

F Diabetes  10 

F Diagnóstico e resultado 4 

F Diarreia 139 

F Dispneia 27 

F Distensão  4 

F Dor 86 

F Edema 38 

F Eliminação 198 

F Equilíbrio 1 

F Eritema  2 

F Escarro  1 

F Exame físico 2 

F Expectoração  1 

F Fadiga 1 

F Febre 25 

F Ferida 2 

F Fezes 49 

F Fraqueza 1 

F Frequência cardíaca 2 

F Frequência respiratória 1 

F Glicose sanguínea 34 

F Hiperglicemia 1 

F Hipertensão 35 

F Hipertermia 141 
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F Hipoglicemia 8 

F Hipotensão 24 

F Hipotermia 3 

F Inflamação 1 

F Ingestão de alimentos 1 

F Inquietação 1 

F Insegurança 1 

F Insônia 1 

F Integridade da pele 1 

F Lesão 24 

F Micção  9 

F Morte 1 

F Movimento 10 

F Náusea 16 

F Necessidade 17 

F Necrose 6 

F Nutrição 1308 

F Obstrução 2 

F Orientação 17 

F Padrão de higiene 359 

F Padrão de higiene oral 34 

F Perfusão tissular 16 

F Peso 7 

F Pressão arterial 3 

F Procedimento 1 

F Prurido 1 

F Queda 10 

F Resultado de gasometria  6 

F Ritmo cardíaco 1 

F Sangramento  41 

F Sangue 1 

F Saturação de oxigênio no sangue 24 

F Saúde 1 
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F Secreção 87 

F Sedação 496 

F Sinal vital 8566 

F Sintoma 3 

F Sistema nervoso 2 

F Sono 149 

F Sonolência 42 

F  Substância gástrica 16 

F Suor 1 

F Taquicardia  6 

F Temperatura 1 

F Teste rápido 8 

F Tosse 24 

F Tremor 1 

F Tristeza 14 

F Úlcera 6 

F Úlcera por pressão 2 

F Urina  736 

F Ventilação 103 

F Volume de líquido 10 

F Vômito 45 

J Anormal 5 

J Dependência 189 

J Estado 5 

J Extensão 1 

J Grande 10 

J Independência 10 

J Iniciado 1 

J Leve 5 

J Melhorado 19 

J Moderado 1 

J Normal 71 

J Parcial 8 
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J Pequeno 5 

J Prejudicado 2 

J Prescrito  1 

J Presença 94 

J Progresso 4 

J Real 1 

L Abdome 20 

L Antebraço 1 

L Ânus 6 

L Articulação 1 

L Braço 1 

L Cabeça   1 

L Cavidade oral 12 

L Clínica 45 

L Corpo 19 

L Couro cabeludo 50 

L Coxa 11 

L Decúbito ventral 1 

L Dedo da mão 1 

L Direita 270 

L Enfermaria 16 

L Esfíncter anal 1 

L Esfíncter urinário 1 

L Esquerda 77 

L Estômago 12 

L Face 1 

L Hospital 16 

L Inferior 1 

L Intestino 10 

L Lábio 11 

L Mama 1 

L Mão  11 

L  Membrana mucosa oral 6 
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L Músculo 1 

L Nariz 2 

L Pé 33 

L Pele 2 

L Pênis 4 

L Periférico 3 

L Perna 2 

L Pescoço 44 

L Posição 13 

L Prepúcio 1 

 L Superior 3 

L Tórax 6 

L Traqueia 55 

L Traqueostomia  52 

L Unidade de terapia intensiva 8 

L Uretra 10 

L Veia 5 

L Via intramuscular 1 

L Via intravenosa 18 

L Via subcutânea 2 

L Vias aéreas 8 

M Acesso venoso central 110 

M Alimento 31 

M Analgésico 71 

M Antibiótico 13 

M Antipirético 109 

M Aparelho de aspiração 1 

M Bandagem 13 

M Cadeira de rodas 8 

M Cama 265 

M Cateter 12 

M Cateter urinário 224 

M Chuveiro 1 
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M Cirurgia 1 

M Cirurgião 3 

M Coletor de urina 33 

M Contensão 25 

M Creme 3 

M Curativo de ferida 168 

M Curativo de gaze  20 

M Dispositivo 6 

M Droga 2 

M Enfermeiro 238 

M Equipo para soro 5 

M Fisioterapeuta 1 

M Fisioterapia 1 

M Fralda 133 

M Hemodiálise 2 

M Insulina 4 

M Luvas 1 

M Marca-passo 6 

M Máscara 95 

M Máscara de oxigênio 22 

M Medicação 2428 

M Médico 87 

M Oxigenoterapia  1654 

M Oxímetro de pulso 34 

M Plano 1 

M Prontuário do paciente 1 

M Protocolo 1 

M Respirador 1 

M Roupa da cama 283 

M Serviço social 2 

M Solução 21 

M Sutura 16 

M Técnica 1 
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M Técnica asséptica 1 

M Terapia intravenosa 64 

M Tubo gastrintestinal 532 

M Vaso sanitário 2 

T Admissão  46 

T Agudo 1 

T Alta  1 

T Amanhã 2 

T Contínuo 29 

T Dia 19 

T Duração 10 

T Encontro 15 

T Exame 26 

T Fim de semana  1 

T Frequência 1 

T Início 3 

T Manhã 4 

T Noite 2 

T Tarde 3 

T Visita  2 

Legenda: A = Ação; C = Cliente; F = Foco; J = Julgamento; L = Localização; M = 

Meios; T = Tempo.  

Fonte: A autora (2016) 

 

Foram encontrados 255 termos não constantes após o mapeamento cruzado. 

Estes foram alocados no Modelo Sete Eixos da CIPE®, construídas as definições e 

enviados aos especialistas. 

Assim, os termos identificados passaram por um processo de validação por 

consenso com especialistas na área CIPE®. Participaram desse processo cinco 

enfermeiros especialistas do Centro CIPE®, situado em João Pessoa/PB. As 

especialistas tinham entre 26 e 36 anos de idade, de 2 a 12 anos de formação, dois 

doutorandos e três mestrandos. 
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Cada especialista recebeu previamente um formulário contendo os termos 

identificados e suas definições operacionais construídas a partir da versão 2013 da 

CIPE®, de artigos e dicionários, sendo verificada a pertinência de cada termo quanto 

a sua utilização e relevância para a linguagem de enfermagem direcionada as PVA. 

Do total, 218 termos foram validados a partir do consenso entre os especialistas (IC 

≥ 0,80) quanto à pertinência na temática (Quadro 2).  

 

Quadro 2 – Termos não constantes validados pelos especialistas. Natal, RN, 2016. 

Eixo 

 

CIPE® 

 

Termos não 

constantes na 

CIPE® 

(IC ≥ 0,80) 

Definição 

 

 

(IC ≥ 0,80) 

 

Frequência 

A Abrir 
Fazer cessar o estado de fechado 

(FERREIRA, 2010) 
14 

A Aceitar 
Receber o que é oferecido (FERREIRA, 

2010) 
616 

A Aguardar Esperar (FERREIRA, 2010) 20 

A Antecipar 
Fazer suceder antes do tempo devido 

ou determinado (FERREIRA, 2010) 
1 

A Apresentar Pôr na presença (FERREIRA, 2010) 287 

A Ausculta cardíaca 

Método semiológico básico no exame 

físico do coração realizada com o auxílio 

de um estetoscópio (BARROS, 2010) 

2 

A 
Ausculta 

pulmonar 

Método semiológico básico no exame 

físico dos pulmões realizado com o 

auxílio de um estetoscópio (BARROS, 

2010) 

7 

A Chamar 

Invocar alguém pelo nome, para que 

venha, se aproxime, ou para verificar 

sua presença (WEISZFLOG, 2015) 

5 

A Consumir 
Empregar ou fazer uso de 

(WEISZFLOG, 2015) 
1 
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A Cooperar 
Agir conjuntamente para produzir um 

efeito; contribuir: (WEISZFLOG, 2015) 
9 

A Desenvolver 
Fazer com que progrida, aumente, 

melhore, se adiante (FERREIRA, 2010) 
3 

A Desligar 
Separar (o que estava ligado) 

(FERREIRA, 2010) 
1 

A Fechar 
Fazer cessar o estado de aberto 

(FERREIRA, 2010) 
4 

A Fixar Tornar firme, estável (FERREIRA, 2010) 3 

A Indicar Propor, sugerir (FERREIRA, 2010) 1 

A Introduzir 
Fazer entrar, fazer ser adotado 

(FERREIRA, 2010) 
1 

A Liberar Tornar livre (FERREIRA, 2010) 3 

A Modificar 
Fazer ou sofrer alteração; alterar (-se) 

(WEISZFLOG, 2015) 
13 

A Mudar 

Deslocar ou dispor de outro modo; 

remover para outro lugar (WEISZFLOG, 

2015) 

110 

A Permanecer 

Conservar-se ou persistir no mesmo 

estado ou qualidade sem mudança 

(FERREIRA, 2010) 

2 

A Preencher 
Encher completamente (FERREIRA, 

2010) 
1 

A Procurar 
Fazer diligência por encontrar, buscar, 

investigar (FERREIRA, 2010) 
1 

A Realizar 
Tornar real, efetivo. Efetuar, executar 

(FERREIRA, 2010) 
143 

A Suspender 
Interromper temporariamente 

(FERREIRA, 2010) 
2 

A Utilizar 
Servir-se de; empregar utilmente 

(FERREIRA, 2010) 
5 

A Verbalizar Expor verbalmente (WEISZFLOG, 2015) 10 

C Acompanhante Que ou quem acompanha ou auxilia 78 
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outrem (FERREIRA, 2010) 

C Cliente 

Cliente em relação ao profissional 

cuidador; pessoa que está sob os 

cuidados de outra (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

116 

C Esposa 
Mulher casada, em relação ao marido 

(WEISZFLOG, 2015) 
5 

C Filho 
Pessoa do sexo masculino, em relação 

aos pais (FERREIRA, 2010) 
2 

C Jovem 
Quem está na juventude (FERREIRA, 

2010) 
5 

F Abscesso 

Acúmulo de pus contendo micróbios 

mortos, células sanguíneas mortas e 

líquido que emana da região infectada. 

Apresenta-se sob a forma de bolsa de 

pus bem delimitada que se constitui no 

seio de um tecido após uma inflamação 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

3 

F Anasarca 
Edema generalizado (GUIMARÃES, 

2014) 
1 

F Anorexia 

Inapetência, aversão aos alimentos. 

Nome científico para perda de apetite 

(GUIMARÃES, 2014) 

5 

F Anúria   

Ausência de secreção urinária 

(GUIMARÃES, 2014) e excreção 

urinária. 

6 

F Apatia 
Falta de energia. Estado de indiferença 

(GUIMARÃES, 2014) 
4 

F Assistolia Ausência de sístoles 1 

F Astenia 

Falta de vitalidade e perda de energia 

em consequência de um estado de 

fraqueza geral (GUIMARÃES, 2014) 

1 

F Bem-estar Estado de satisfação física ou moral; 16 
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conforto (FERREIRA, 2010) 

F Broncoaspiração 

Aspiração que envolve o movimento de 

alimentos ou líquidos em direção aos 

pulmões e brônquios, o que pode 

resultar em pneumonia ou até mesmo 

em morte (MAHAN; ESCOTT-STUMP; 

RAYMOND, 2013) 

1 

F Bulha cardíaca 

Batimento do coração que é ouvido pela 

auscultação na região precordial 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

4 

F Cefaleia 
Dor de cabeça (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 
76 

F Cianose 

Coloração azulada da pele, resultante 

da má oxigenação do sangue (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

1 

F Cicatriz 

Tecido fibroso, de neoformação, que 

tem a função de substituir uma perda de 

substância (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) de uma lesão de pele 

2 

F Coágulo 

Qualquer massa semissólida de sangue, 

linfa ou outro líquido do corpo 

(SANTOS, 2014) 

3 

F Colesterol 

Lipídio produzido por todas as células 

de vertebrados, presente na membrana 

celular e cujo nível plasmático elevado 

está relacionado a doenças 

cardiovasculares 

1 

F Coma induzido 

Estado que é levado um cliente através 

de medicação específica (MARQUES; 

REIS, 2013) com a finalidade de melhor 

recuperação de lesões cerebrais 

(GUIMARÃES, 2014)  

2 

F Comorbidade Presença ou associação de duas ou 2 
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mais doenças no mesmo paciente 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

F 
Corrimento 

vaginal 
Secreção de fluidos pela vagina 1 

F Crepitações 

Sons sutis de borbulha ouvidos na 

ausculta pulmonar. São produzidos pela 

entrada de ar nas vias respiratórias 

distais e alvéolos que contem secreções 

serosas (POTTER; PERRY; ELKIN, 

2013)   

 

5 

F Débito cardíaco 

Volume efetivo de sangue expelido 

pelos ventrículos do coração, um a um, 

por unidade de tempo (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

2 

F Débito urinário  

Quantidade de urina eliminada pelos 

rins em um determinado espaço de 

tempo (SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

14 

F Deiscência 
Separação das bordas de uma ferida 

(POTTER; PERRY; ELKIN, 2013)   
1 

F Depressão 

Depressão mental caracterizada por 

uma alteração do humor (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

1 

F Dermatite Lesão inflamatória da pele 1 

F Dieta  

Regime alimentar com ingestão de 

alimentos que se faz visando preencher 

as necessidades nutricionais do 

indivíduo sadio ou enfermo (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

1280 

 

F Dieta líquida 

Dieta apenas com alimentos sob forma 

de líquidos transparentes, à temperatura 

ambiente ou corporal (POTTER; 

PERRY; ELKIN, 2013)   

1 

F Eupneia Respiração normal, sem dificuldades 74 
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respiratórias (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

F Exsudato 

Líquido orgânico de natureza 

inflamatória, rico em proteínas, formado 

pela passagem do soro através das 

paredes vasculares nos tecidos vizinhos 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

4 

F Flebite 
Inflamação de uma veia (GUIMARÃES, 

2014) 
3 

F Fluído Líquido corporal 16 

F 

Fração 

inspiratória de 

oxigênio 

Parâmetro básico do aparelho de 

ventilação mecânica; é a concentração 

inspirada de oxigênio fornecida pelo 

respirador 

25 

F Hematúria 
Presença de sangue na urina (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 
1 

F Hemiparesia  

Paralisia de um membro ou segmento 

corporal resultante de lesão de áreas 

motoras cerebrais (CARDOSO; COSTA, 

2006) 

1 

F Hemotórax 
Presença de sangue na cavidade pleural 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 
5 

F Hidratação 

Introdução de água ou soro no 

organismo, método utilizado em certas 

doenças que retiram muito líquido corpo 

(GUIMARÃES, 2014) 

111 

F Hiperemia   

Congestão sanguínea, levando à 

coloração avermelhada do local (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

2 

F Hipocromia Diminuição da cor (MURTA, 2009) 11 

F Hipotonia 
Diminuição do tônus muscular (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 
1 

F Icterícia Coloração amarelada da pele em 7 
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decorrência do aumento de pigmentos 

biliares no sangue e da sua 

impregnação na pele (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

F Impaciência Falta de paciência (FERREIRA, 2010) 1 

F Ingestão 

Ação de colocar na boca e engolir um 

alimento, uma bebida, um medicamento 

ou até um produto não-comestível ou 

tóxico (SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

1 

F Isocoria 

Estado normal das duas pupilas, que 

apresentam a mesma dimensão; 

igualdade de diâmetro das pupilas 

(MURTA, 2009) 

1 

F Jejum 

Estado de uma pessoa que por 

prescrição médica, não pode consumir 

alimento ou água ou qualquer bebida, 

por um determinado tempo 

(GUIMARÃES, 2014) 

20 

F Líquido 
Qualquer substância líquida (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 
15 

F Lucidez  
Funcionamento normal das faculdades 

mentais (REY, 2003) 
20 

F Melena 
Fezes com sangue que apresenta odor 

característico (MARQUES; REIS, 2013) 
2 

F 
Murmúrio 

vesicular 

Ruído respiratório normal (VASSOLER; 

SARMENTO, 2007) 
6 

F Normocardia Batimentos cardíacos normais 17 

F Normotermia Temperatura corporal normal 7 

F Nutrição enteral 

Alimento administrado geralmente 

através de sondas colocadas no 

estômago ou intestino delgado (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

1 

F Palidez Sinal sintomático caracterizado pela 1 
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falta de sangue, causado geralmente 

pela vasoconstrição, causando 

descoloramento local (GUIMARÃES, 

2014) 

F 
Pneumatose 

intestinal 

Caracterizada pela presença de gás na 

parede do cólon (COSTA et al., 2015) 
15 

F 

Pressão 

expiratória final 

positiva 

Consiste na aplicação de uma 

resistência à fase expiratória do ciclo 

respiratório, com o propósito de manter 

uma pressão positiva na via aérea 

(FREITAS et al., 2009) 

656 

 

F Pulso 

É o batimento que se percebe em uma 

artéria e que corresponde, em 

condições fisiológicas, às contrações 

sistólicas cardíacas (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

6 

F Repouso 

Resposta do corpo, em decorrência do 

sono. Isenção de atividade, da mente ou 

corpo (SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

3 

F Restrição 
Limitação imposta à realização de algo 

(WEISZFLOG, 2015) 
39 

F 
Ruídos 

adventícios 

Sons respiratórios anormais 

(CAROLYN, 2016) 
2 

F Sopro cardíaco 

Som produzido pela alteração na 

turbulência dos fluxos cardíacos, devido 

a anormalidades na válvulas e divisões 

cardíacas (MURTA, 2009) 

5 

F Taquipnéia 

Aumento de frequência dos movimentos 

respiratórios; respiração curta e 

acelerada (GUIMARÃES, 2014)  

5 

F 

Tecido de 

granulação 

 

Crescimento de pequenos vasos 

sanguíneos e de tecido conectivo para 

preencher feridas de espessura total 

3 
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(DEALEY, 2008) 

F Tecido fibroso 

É caracterizado pela abundância de 

fibras colágenas, o que lhe dá grande 

resistência (GUIMARÃES, 2014)  

3 

F Torpor 

Estado de embotamento geral, físico e 

psíquico, que, com frequência, se 

acompanha de sonolência (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

14 

F Tosse produtiva 

Expulsão súbita de ar dos pulmões que 

efetivamente remove muco do trato 

respiratório e ajuda a limpar as vias 

aéreas respiratórias (POTTER; PERRY; 

ELKIN, 2013)   

6 

J Ausente 
Que não está presente (FERREIRA, 

2010) 
87 

J Deficiência 

Mau funcionamento ou ausência de 

funcionamento de um órgão 

(WEISZFLOG, 2015) 

5 

J 
Deficiência 

motora 

Perda de capacidades que afeta 

diretamente a postura e/ou o movimento 

do indivíduo, fruto de uma lesão 

congénita ou adquirida nas estruturas 

reguladoras e efetoras do movimento, 

do sistema nervoso ou osteomuscular 

(RODRIGUES, 1983). 

4 

J Deficiente 
Que apresenta uma deficiência (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

1 

J Estável 
Que não varia; inalterável (BARSA, 

2003) 
244 

J Grave Estado de saúde debilitado  134 

J Preservado 
Conservado, mantido, amparado, 

acondicionado (FERREIRA, 2010) 
27 

J Satisfatório Regular, suficiente, aceitável 8 
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(FERREIRA, 2010) 

L 

Abdome 

distendido 

Abdome aumentado devido à 

obesidade, gestação ou ascite. Também 

denominado abdome protuberante 

(BARROS, 2010) 

17 

L Abdome flácido  

Abdome encontrado em pessoa com 

excesso de gordura. Também 

denominado arredondado (BARROS, 

2010) 

81 

L Abdome globoso 

Abdome globalmente aumentado com 

predomínio nítido do diâmetro ântero-

posterior sobre o transversal (BARROS, 

2010)  

3 

L Ambiente 

Conjunto das condições biológicas, 

físicas e químicas nas quais os seres 

vivos se desenvolvem (FERREIRA, 

2010) 

212 

L Ambulatório 

Local ou ambiente para atendimentos de 

problemas relacionados à saúde de 

pacientes, bem como a realização de 

pequenos procedimentos 

30 

L Banheiro 

Aposento para banhos, com chuveiro 

e/ou banheira, com pia e vaso sanitário 

(FERREIRA, 2010) 

742 

L Cavidade 

Designação genérica de partes cavadas 

de ossos e órgãos (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

10 

L Coluna vertebral 

Formada por vértebras, cujo conjunto 

tem a função de apoiar outras partes do 

esqueleto 

1 

L Decúbito lateral  

Posição na qual o paciente está de lado; 

pode ser lateral esquerdo ou direito 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

1 
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L Farmácia 

Estabelecimento ou local onde se 

preparam, vendem ou distribuem 

medicamentos  

3 

L Garganta 

Espaço compreendido entre o palatino e 

a entrada do esôfago.  Em sentido 

amplo, compreende a laringe, a 

faringe, o grupo de músculos que 

intervêm na deglutição, os arcos 

palatinos e a base da língua (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

1 

L Glúteo  

Composto três músculos (máximo, 

médio e mínimo) que executam os 

movimentos de abdução e extensão da 

coxa na articulação do quadril 

1 

L Jejunostomia 

Orifício (abertura) na região da barriga 

por onde se passa um tubo flexível 

(sonda) que alcança uma parte do 

intestino para alimentar uma pessoa que 

não pode ou não consegue se alimentar 

pela boca. Ligação cirúrgica do jejuno 

ao abdome, formando uma abertura 

artificial (GUIMARÃES, 2014) 

1 

L Laboratório 

Local onde se fazem as experiências 

cientificas e investigações, ou onde se 

fabricam medicamentos e produtos 

químicos ou biológicos (GUIMARÃES, 

2014) 

6 

L Linfonodo Gânglio linfático 1 

L Meato urinário 
Orifício externo da uretra (WEISZFLOG, 

2015) 
1 

L Membro inferior 
Membro que compreende a coxa, perna 

e pé (GUIMARÃES, 2014) 
67 

L Membro superior Membro que compreende o braço, 283 
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antebraço e mão (GUIMARÃES, 2014)  

L Mucosa 

Membrana que reveste as cavidades do 

organismo, como estômago, pulmões, 

boca, esôfago, traquéia, uretra, retro, 

canais que se abrem para o exterior; e 

segregam muco (GUIMARÃES, 2014) 

1 

L Necrotério 
Local onde se depositam os cadáveres 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 
1 

L Posição de Fowler 

Posição semi-sentada, que se obtém 

com cama articulada (cama de Fowler) 

ou com auxílio de travesseiros (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

2 

L Pronto-socorro 

Hospital ou setor de um hospital onde se 

presta socorro de urgência e 

emergência 

 

3 

L Pupila 

Orifício situado no centro de cada íris e 

pelo qual passam raios luminosos 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

2 

L Região inguinal 

Região do abdome localizada na parte 

pélvica inferior, tanto do lado esquerdo 

quanto do lado direito (SILVA; SILVA; 

SANTIAGO, 2011) 

10 

L Sacro 

Peça óssea que resulta da soldura das 

cinco vértebras sacrais, localizadas na 

parte posterior da bacia óssesa, entre os 

dois ósseos ilíacos, em continução da 

coluna lombar (MARQUES; REIS, 2013) 

4 

L 
Veia jugular  

 

Cada uma das três veias (a jugular 

anterior, a jugular externa e a jugular 

interna) localizadas na parte lateral do 

pescoço (SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

27 

 

L 
Via aérea superior 

Parte do aparelho respiratório 

constituído por nariz, fossas nasais, 
6 
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seios perinasais, boca, faringe e 

laringe (HINKLE; CHEEVER, 2015) 

M 
Ácido graxo 

essencial 

Óleo vegetal composto por ácido 

linoleico, ácido caprílico, ácido cáprico, 

vitamina A, E e lecitina de soja. Indicado 

para lesão por pressão, feridas abertas 

superficiais com ou sem infecção 

(FRANCO; GONÇALVES, 2008) 

8 

M 
Água estéril para 

injeção  

Água estéril usada como solvente, 

veículo ou diluente para fármacos 

injetáveis já esterilizados e 

acondicionados (ALLEN JR; 

POPOVICH; ANSEL, 2011) 

5 

M Alginato de cálcio  

Fibras de puro alginato de cálcio 

derivado de algas marinhas. Indicado 

para feridas abertas, sangrantes, 

altamente exsudativas com ou sem 

infecção, até a redução do exsudato 

(FRANCO; GONÇALVES, 2008) 

2 

M Ampola 

Tubo interiço e totalmente fechado após 

a introdução de um fluído (HOUAISS, 

2010) 

11 

M Ansiolítico 

Medicamento tranquilizante que 

combate a ansiedade patológica, o 

estado de tensão nervosa e a agitação 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

1 

M Antiarrítmico 
Fármaco utilizado no tratamento das 

arritmias do coração (FERREIRA, 2010) 
2 

M Antibiograma 

Estudo in vitro da ação de uma série de 

antibióticos sobre um determinado 

germe (cultura sobre várias placas de 

gelose), com a finalidade de determinar 

o antibiótico mais adaptado para o 

2 
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tratamento da doença provocada por 

esse germe (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

M Antidiarreico 
Medicamento utilizado para tratamento 

de diarreia 
1 

M Antiemético 
Medicamento que interrompe ou previne 

o vômito (SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 
5 

M Antiespasmódico 

Medicamento que combate os 

espasmos e as convulsões (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

2 

M Antiflatulento 
Medicamento utilizado no combate à 

flatulência  
1 

M Antifúngico 

Medicamento que inibe o 

desenvolvimento dos fungos 

(FERREIRA, 2010) 

9 

M Antihipertensivo 
Fármaco que baixa a pressão 

sanguínea (FERREIRA, 2010) 
1 

M Anti-infeccioso 
Fármaco utilizado para combater a 

infecção (FERREIRA, 2010) 
1 

M Antiretroviral 

Fármaco utilizado para o tratamento de 

infecções por retrovírus, principalmente 

o HIV (FERREIRA, 2010) 

6 

M Banho 

Lavagem do corpo com finalidade de 

higiene corporal, com remoção de 

sujidades 

72 

M 
Banho de 

aspersão 

Banho de chuveiro realizado quando o 

paciente tem condições de deambular e 

não tem indicação de repouso no leito 

(LOSEKANN, 2013) 

321 

M Banho no leito 

Banho administrado a um paciente 

totalmente dependente no leito 

(POTTER; PERRY; ELKIN, 2013) 

121 

M Benzoato de Medicamento antiparasitário; acaricida; 2 
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benzila sarnicida (SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

M Benzodiazepínico 

São grupo de drogas estruturalmente 

relacionadas, usadas primordialmente 

como sedativos/hipnóticos, relaxantes 

musculares e antiepiléticos (MURTA, 

2015), utilizado para sedação em 

pacientes críticos.  

16 

M Bicarbonato 

Pó branco e cristalino que, administrado 

como antiácido, suprime o excesso de 

acidez do suco gástrico e do corpo em 

geral (SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

6 

M Bomba de infusão 

Equipamento utilizado para infundir 

medicamentos e soluções com precisão 

e segurança (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

69 

M Cabeceira 

Parte alta da cama, de altura variável, 

que fica acima do local em que se 

repousa a cabeça (WEISZFLOG, 2015) 

3 

M Cadeira 

Peça de madeira, metal ou plástico, que 

constitui peça de mobília e que consiste 

em um assento para uma pessoa, 

comumente portátil, com quatro pernas 

e espaldar com ou sem braços; silha 

(WEISZFLOG, 2015) 

10 

M Cadeira de banho 

Cadeira que proporciona segurança 

durante a atividade do banho (BRASIL, 

2013) 

5 

M Cardiologista 
Médico especialista nas doenças do 

coração (SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 
2 

M Cateter venoso 

Cateter introduzido em veias centrais e 

periféricas, permitindo a infusão de soro, 

medicamentos e monitoração de 

pressão (SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

209 
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M 
Cloreto de 

potássio 
Repositor de eletrólitos 1 

M 
Clorexidina 

degermante 

Anti-sepético tópico (detergente) 

(BRASIL, 2007) 
1 

M Colagenase 
É uma enzima utilizada no tratamento 

de feridas com tecido desvitalizado  
7 

M 
Colchonete 

estático de ar 

Dispositivo com células interconectadas 

que proporciona apoia quando inflado 

(SCEMONS; ELSTON, 2011) ao 

paciente 

2 

M Comprimido 

Substância medicamentosa, 

compactada por compressão, de forma, 

tamanho e cor variáveis (FERREIRA, 

2010) 

2 

M 
Concentrado de 

hemácias 

Hemocomponente obtido por meio da 

centrifugação de uma bolsa de sangue 

total e da remoção da maior parte do 

plasma (BRASIL, 2010) 

21 

M 
Concentrado de 

plaquetas 

Hemocomponente obtido a partir de 

unidade individual de sangue total ou 

por aférese (BRASIL, 2010) 

1 

M Contraste iodado 

Substância radiopaca empregada em 

exames radiológicos (JUCHEM; 

DALL’AGNOL, 2007) 

1 

M Corticoide 

Substância cujas funções e 

propriedades são semelhantes às dos 

corticosteroides, com ação antialérgica e 

anti-inflamatória (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

3 

M 
Cultura de bacilo 

de Koch 

Exame que permite o isolamento e a 

multiplicação de bacilo álcool-ácido 

resistente, através da inoculação da 

amostra em meios de cultura 

4 
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específicos para microbactérias (FERRI 

et al., 2014)  

M Curativo oclusivo 
Curativo fechado ou ocluído com gaze 

ou atadura 
1 

M Curativo úmido 

Curativo fechado com gaze ou 

compressa umedecida, com pomada ou 

soluções prescritas 

2 

M 
Dispositivo 

urinário 

Dispositivo de coleta urinaria, aplicado 

sobre a pele, não sendo inserido dentro 

da bexiga (TIMBY, 2007) 

13 

M Droga vasoativa 

Substância que apresenta efeitos 

vasculares periféricos, pulmonares ou 

cardíacos, atuando em pequenas doses 

e com respostas dose-dependente de 

efeito rápido e curto (OSTINI et al.,1998) 

46 

M Eletrocardiograma 

Exame para exploração do coração pela 

coleta de correntes elétricas produzidas 

pelo miocárdio (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

9 

M Enema 

Introdução de líquidos pelo reto, para 

limpar o intestino ou introduzir no 

organismo substâncias nutritivas, 

medicamentos ou contrastes 

(GUIMARÃES, 2014) 

1 

M 
Escala de 

Glasgow 

Escala para avaliação do nível 

de consciência (MUNIZ et al., 1997) 
6 

M 
Escala de 

Ramsay 

Escala paravaliação do nível de 

sedação (MENDES et al., 2008)  
3 

M 
Esfigmomanômetr

o 

Aparelho utilizado para mensurar a 

pressão arterial (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

1 

M Esparadrapo 
Emplastro adesivo (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 
4 
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M Exame de sangue 

Análise por amostra sanguínea, 

coletada em vasos sanguíneos 

(GUIMARÃES, 2014) 

4 

M 

Extensor 

intermediário 

Componente complementar para terapia 

infusional endovenosa, que aumenta e 

prolonga as vias de infusão, pode ser de 

duas ou quatro vias (MOREIRA et al., 

2012) 

3 

M Frasco 

Vaso de vidro, cristal ou barro vidrado, 

em geral para armazenar líquidos 

(FERREIRA, 2010) 

1 

M Funcionário 
Aquele que exerce uma função 

(FERREIRA, 2010) 
1 

M Gastrostomia 

Incisão gástrica ou abdominal (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) que tem como 

finalidade a alimentação por meio de um 

cateter 

13 

M Gaze  

Tecido usado em curativos e 

compressas (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

1 

M Hemocomponente 
Produto obtido a partir do sangue total 

por meio de processos físicos 
1 

M Hemocultura 

Cultura microbiana para identificar 

micro-organismos no sangue (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

2 

M Hemoderivado 
Produto obtido a partir do sangue total 

por meio de processos físicos 
1 

M Hidrocolóide 

Cobertura para prevenção ou tratamento 

de lesões por pressão não infectadas 

(FRANCO; GONÇALVES, 2008) 

20 

M Hidrogel 

Gel transparente e incolor, que remove 

as crostas, fibrinas, tecidos 

desvitalizados ou necrosados 

10 
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(FRANCO; GONÇALVES, 2008) 

M Infusão 
Introdução de solução por via parenteral 

ou enteral  
20 

M Lençol 

Cada uma das peças retangulares de 

tecido leve, geralmente de algodão, 

linho ou cetim, usado como roupa de 

cama, uma sobre o colchão e outra para 

cobrir a pessoa (WEISZFLOG, 2015) 

257 

M Manta térmica 

É um método de aquecimento não-

invasivo, que pode reverter a 

progressão da hipotermia (GUIMARÃES 

et al, 2012) 

5 

M Maqueiro Condutor de maca (WEISZFLOG, 2015) 1 

M Nebulização 

Tratamento por meio da nebulização de 

um líquido (SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

administrado pela via aérea superior  

3 

M Papaína 

Enzima proteolítica, constituída por um 

conjunto de proteases sulfidrílicas, 

extraídas da planta Carica papaya. 

Indicada em todas as fases do processo 

de cicatrização; feridas secas ou 

exsudativas, colonizadas ou infectadas, 

com ou sem áreas de necrose 

(MANDELBAUM; DI SANTISII; 

MANDELBAUM, 2003) 

9 

M 
Parasitológico de 

fezes 

Exame que tem por objetivo o 

diagnóstico de parasitas intestinais por 

meio da pesquisa de estruturas 

parasitárias eliminadas nas fezes 

(NEVES, 2011) 

14 

M 

Plantão 

 

 

Horário de serviço escalado para o 

profissional exercer suas atividades em 

um hospital (SILVA; SILVA; VIANA, 

56 
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2011) 

M Plasma 

Parte líquida que compõe o sangue, na 

qual encontram-se os elementos 

figurados e o fibrinogênio (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

16 

M Pleurotomia 

Incisão cirúrgica da pleura pariental 

através da parede do torax, cuja 

finalidade é evacuar um derrame ou 

realizar uma biópsia de pleura ou 

pulmão (SILVA; SILVA; SANTIAGO, 

2011) 

2 

M Pomada 

Preparação farmacêutica de 

consistência untuosa, composta por um 

corpo gorduroso, ao qual são 

incorporados princípios 

medicamentosos dissolvidos ou 

uniformemente dispersos (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011)  

4 

M Prescrição médica 

Ordem escrita relacionada ao 

tratamento de um paciente, datada e 

assinada por um médico (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

24 

M Raio X  

Ondas eletromagnéticas de alta energia 

que variam, no comprimento, de 0,05 

até 100 unidades angström. Esses raios 

são empregados tanto no diagnóstico 

como na terapia (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

13 

M Solução alcoólica 
Anti-séptico tópico 

 
4 

M 
Solução 

fisiológica 

Soluto do cloreto de sódio a 9 por mil 

(GUIMARÃES, 2014) 
43 

M Solução glicosada É o soluto de glicose a 47 por mil 1 
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(GUIMARÃES, 2012) 

M 
Técnico de 

enfermagem  

Possui formação profissional em 

conhecimentos básicos de enfermagem 

e realiza prestação de cuidados diretos 

ao paciente sob supervisão da 

enfermeira (POTTER; PERRY; ELKIN, 

2013) 

1 

M 
Terapia de 

reidratação oral 

Administração de soluções apropriadas 

por boca para evitar ou corrigir a 

desidratação produzida pela diarreia 

(WORLD GASTROENTEROLOGY 

ORGANISATION, 2012) 

1 

M 
Tomografia 

computadorizada 

Método que permite examinar o corpo 

em cortes ou fatias transversais, sendo 

a imagem obtida através de raios X e 

auxílio de computadores (GUIMARÃES, 

2014) 

14 

M 
Transfusão 

sanguínea 

Técnica de transferir sangue de um 

doador saudável para um cliente doente 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

6 

M Tricotomia 

Raspagem pré-operatória dos pelos de 

uma região do corpo (DICCINI; 

YOSHINAGA; MARCOLAN, 2009) 

1 

M 
Tubo 

endotraqueal 

Cânula introduzida através da boca ou 

narina, até a traqueia para permitir a 

passagem do ar até os pulmões (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

112 

M Ultrassonografia 

Em radiologia, método diagnóstico que, 

mediante a emissão de ondas sonoras 

de alta frequência, permite a 

visualização de órgãos internos do 

corpo, ecografia (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

12 
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M Urocultura 

Cultura de microrganismos a partir da 

urina retirada por meio de procedimento 

estéril (SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

1 

M 
Ventilação 

mecânica 

Ventilação e oxigenação dos clientes 

portadores de insuficiência respiratória 

aguda com auxílio de um ventilador 

mecânico ou respirador (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

11 

T Crônico 

De longa duração; diz-se da doença que 

persiste por mais de 6 meses (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

1 

T Diário 
Que se faz ou sucede todos os dias 

(FERREIRA, 2010) 
1 

T Frequente Que se repete seguidamente 3 

T Horário 
Que se refere ou que pertence a hora(s) 

(WEISZFLOG, 2015) 
888 

T Momento 

Espaço de tempo indeterminado, 

geralmente de curta duração 

(WEISZFLOG, 2015) 

20 

T Súbito  

Que acontece sem previsão; que 

aparece de repente; que não pode ser 

previsto; repentino ou inesperado 

(FERREIRA, 2010) 

1 

Legenda: IC = Índice de concordância; A = Ação; C = Cliente; F = Foco; J = 

Julgamento; L = Localização; M = Meios; T = Tempo.  

Fonte: A autora (2016) 

 

Os 37 termos não validados pelos enfermeiros peritos (IC < 0,80) foram: 

acianótico;  afebril;  anictérico;  calmo;  chegar;  corrigir;  desmame;  dorso;  

dosagem;  ducto; emagrecido;  epigástrio; escápula;  espessa;  estado agudo;  

estado geral bom;  estado geral grave;  estado geral regular;  estado geral;  estridor; 

externa;  gástrico;  generalizado;  ísquio;  lateral;  monitorização;  murmúrios; 
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normocrômico; normotenso; pastoso; piora; pouco; presente; referir;  subclávia; 

transfusão sanguínea; vigil. 

Em relação ao Modelo Sete Eixos da CIPE®, os termos constantes 

demonstrando maior prevalência no eixo Foco e menor no eixo Cliente, já os não 

constantes, maior prevalência no eixo Meios (Gráfico 1).   

Gráfico 1 – Frequência dos termos constantes e não constantes na CIPE® versão 

2013. Natal, RN, 2016. 

 

 

Fonte: A autora (2016) 
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6 DISCUSSÃO 

 

A Enfermagem tem buscado ao longo dos anos, desenvolver o processo de 

cuidar com base científica, atrelado as reais necessidades do usuário dos serviços 

de saúde, família e comunidade. Essas necessidades podem ser expressas a partir 

de termos que as conceituam, no entanto precisam ser registrados e padronizados 

para a conformação de uma linguagem unificada no campo da Enfermagem 

mundial. 

Diante desse processo, a utilização da CIPE® facilita a documentação 

padronizada do cuidado de enfermagem prestado ao usuário. Além disso, as 

informações resultantes desse processo documental podem ser usadas para o 

planejamento e gerenciamento do cuidado, otimização de recursos financeiros, 

análise de resultados sensíveis às ações de enfermagem e a estruturação de 

políticas de saúde e de ensino em Enfermagem (GARCIA, 2015). 

Ademais, os enfermeiros precisam lançar mão de um vocabulário específico, 

uma vez que a padronização da linguagem proporcionará à profissão elementos 

essenciais para descrever e qualificar a sua assistência, melhorar a comunicação 

entre os profissionais de enfermagem e outros membros da equipe de saúde em 

diferentes contextos e culturas, garantir maior autonomia e visibilidade ao trabalho 

do enfermeiro e subsidiar a prestação de cuidado baseado em evidências (MARIN, 

2000).  

É importante ressaltar que esses termos padrões são a base para o registro 

das ações e a construção de enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções 

de enfermagem para uma prioridade de saúde eleita. 

O Modelo Sete Eixos tem como objetivo facilitar a elaboração de enunciados, 

constituindo-se em grupos significativos, esses promovem o acesso rápido aos 

enunciados já estabelecidos dos diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem (GARCIA; NÓBREGA, 2009b). 

Clares et al. (2016) ressaltam que o Conselho Internacional de Enfermeiros 

necessita coletar e codificar termos utilizados pela Enfermagem em clientes e áreas 

específicas para a estruturação de subconjuntos terminológicos, definidos como um 

conjunto de enunciados de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem 

para diferentes especialidades de cuidado. 
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Com base nos resultados, os termos mais frequentes do banco representam 

os procedimentos e cuidados realizados pela enfermagem e por isso, sobressaíram 

dos demais termos. Diariamente os sinais vitais são verificados, admissão de 

pacientes no setor, administração de medicamentos e dietas, realização de acesso 

venoso e banho de aspersão a pacientes restritos ao leito. 

Observou-se a maior frequência de termos (303) classificados como 

constantes na CIPE® versão 2013, o que assegura a credibilidade dessa 

terminologia como instrumento terminológico para inclusão em sistemas de 

informação e registros da prática clínica no cenário mundial, tendo como finalidade o 

desenvolvimento científico e tecnológico da Enfermagem enquanto profissão 

(GARCIA; NÓBREGA, 2013). 

Segundo Clares, Freitas e Guedes (2014), a identificação e classificação dos 

termos como constantes na CIPE® proporciona confiabilidade enquanto aparato 

tecnológico para inclusão em sistemas de informação e registro da prática de 

enfermagem mundial, visando o aprimoramento técnico-científico da Enfermagem. 

No entanto, Lima e Nóbrega (2009) verificaram que alguns termos não constantes 

na CIPE® eram importantes para a prática de enfermagem e que poderiam ser 

inseridos futuramente na Classificação, a fim de contribuir na conduta clínica a esses 

pacientes. 

O fato de a maioria dos termos identificados ter sido classificada como 

constantes na CIPE® assegura a confiabilidade dessa terminologia enquanto 

instrumento tecnológico para inserção em sistemas de informação e registro da 

prática clínica em âmbito mundial, com vistas ao desenvolvimento científico e 

tecnológico da profissão (GARCIA; NÓBREGA, 2013). 

No tocante aos termos constantes no Modelo de Sete Eixos da CIPE® versão 

2013, houve uma predominância de termos no eixo Foco, seguido do eixo Ação e 

Meios. Sendo definidos respectivamente como “área de atenção relevante para a 

Enfermagem”, “processo intencional aplicado a, ou desempenhado por um cliente” e 

“maneira ou um método de executar uma intervenção de enfermagem” (GARCIA, 

2015). Esse é um dado importante, em virtude de que para a construção de 

diagnósticos e resultados de enfermagem, são utilizados termos dos eixos foco e 

para a construção de intervenções de enfermagem, termos dos eixos ação e foco 

(GARCIA; NÓBREGA, 2009b). 
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Estudos que realizaram o mapeamento dos termos encontrados nas 

evoluções de enfermagem com a CIPE®, encontraram 161 termos constantes nos 

eixos da CIPE® 1.0, a maior parte dos termos concentrou-se nos eixos Foco e Ação 

(ALBUQUERQUE; NÓBREGA; GARCIA, 2007). 

No eixo Meios foi encontrado a maioria dos termos relacionados ao conceito 

de artefato. Apesar de existir uma diversidade de recursos tecnológicos usados pela 

Enfermagem, fato pertinente na continuidade do cuidado, nos avanços na 

assistência e para fins de custos, foi verificada em sua maior parte a ocorrência de 

termos que apresentam materiais utilizados em procedimentos. 

Houve no eixo Localização, a concentração de termos relacionados a 

estrutura do corpo, sendo o eixo definido como “orientação anatômica e espacial de 

um diagnóstico ou intervenções” (GARCIA, 2015). Esses termos podem ser 

caracterizados por processos patológicos do corpo individual, sendo o fato 

esperado, tendo em vista que as análises dos termos foram de prontuários de 

pacientes que vivem com AIDS.  

Verificou-se uma carência de uso dos termos relacionados ao eixo 

Julgamento, definido como “opinião clínica ou determinação relacionada ao foco da 

prática de enfermagem” (GARCIA, 2015). Esse é também utilizado na construção de 

diagnósticos de enfermagem juntamente com o eixo Foco (GARCIA; NÓBREGA, 

2009b). A pouca utilização desses termos relacionados ao eixo Julgamento afeta 

diretamente na avaliação clínica do paciente sobre as respostas do indivíduo a 

problemas ou possíveis risco a saúde. 

No eixo tempo, definido como “maneira ou método de executar uma 

intervenção” (GARCIA, 2015), os termos estavam relacionados ao período do tempo 

em que uma ação foi concretizada, ao planejamento da ação e a limite de tempo de 

manifestação clínicas, sendo um fator positivo. 

Já o eixo cliente, definido como “sujeito a quem o diagnóstico se refere e que 

é o beneficiário de uma intervenção de enfermagem” (GARCIA, 2015), o termo 

paciente evidencia que esse é o indivíduo a quem se refere todo a evolução de 

enfermagem, sendo o receptor dos cuidados prestados.  

No que concerne aos termos não constantes, vale ressaltar que a ocorrência 

de 219 termos considerados não constantes na CIPE® deve ser levado em 

consideração, pois fornece indicativos da utilização própria na prática de 

enfermagem a PVA. Sendo primordial que esses termos possam ser descritos e 
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inseridos na CIPE®, garantindo assim a melhoria dessa terminologia e a 

padronização da linguagem de enfermagem, conforme é preconizado pelo CIE. 

Além de garantir o dinamismo e a contínua evolução dessa terminologia 

(INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES, 2013; SILVA et al., 2015). 

Em relação aos termos não constantes na CIPE®, foi verificado a 

predominância dos termos do eixo Meios, seguido do eixo Foco, corroborado por 

resultado do estudo desenvolvido por Souza et al. (2015). Esse resultado demonstra 

que os enfermeiros empregam uma linguagem de termos próprios com relevância 

para área da Enfermagem, no entanto não utilizam um sistema de classificação. 

No entanto, é importante mencionar que entre as limitações nas evoluções de 

enfermagem, encontram-se a falta de recursos humanos e tempo hábil para realizar 

os registros, além da cultura de ser uma profissão cujo serviço é de suporte para 

outros profissionais da saúde (PIMPÃO et al., 2010). 

O emprego da terminologia facilita a documentação padronizada da 

assistência de enfermagem realizada ao paciente e os dados desse processo 

documental podem ser empregados para planejamento e gerenciamento dessa 

assistência, além de obtenção de recursos financeiros, análise dos resultados do 

paciente que são sensíveis à ação de enfermagem e construção de políticas de 

saúde e de educação em enfermagem (GARCIA, 2015).  

Os esforços em uniformizar e universalizar a linguagem do enfermeiro na sua 

prática profissional auxiliam na produção do conhecimento da enfermagem, que 

envolve atender as necessidades da população e inclusão de novas tecnologias no 

cuidado em saúde, colaborando com aperfeiçoamento na prática clínica (CLARES; 

FREITAS; GUEDES, 2014). 

Diversos estudos foram desenvolvidos em relação à identificação, construção 

de definições conceituais e validação de termos utilizados em diversas área da 

Enfermagem brasileira, dentre eles: ações de enfermagem identificadas na 

linguagem dos componentes da equipe de enfermagem da clínica médica de um 

hospital-escola (BESERRA et al., 2004); confirmação de significado para a prática 

profissional de termos atribuídos a ações de enfermagem (BITTENCOURT; 

NÓBREGA, 2006); termos da linguagem de enfermagem identificados em registros 

de uma UTI Neonatal (ALBUQUERQUE; NÓBREGA; GARCIA, 2006); validação da 

nomenclatura diagnóstica de enfermagem direcionada ao pré-natal - Base CIPESC® 

em Curitiba-PR (CUBAS et al., 2007); construção de banco de termos identificados 
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em registros de enfermagem utilizando a CIPE® (FURTADO; NÓBREGA, 2007); 

definições teóricas de termos atribuídos a fenômenos de enfermagem identificados 

em prontuários clínicos de um hospital escola (TRIGUEIRO et al., 2007); banco de 

termos da linguagem especial de enfermagem da clínica médica (LIMA; NÓBREGA, 

2009); banco de termos da linguagem especial de enfermagem da unidade de 

terapia intensiva neonatal de um hospital de ensino (NÓBREGA et al., 2009); banco 

de termos da linguagem especial de enfermagem da clínica cirúrgica de um hospital 

universitário (NORAT et al., 2009); construção de um banco de termos da linguagem 

especial de enfermagem (TANNURE; CHIANCA; GARCIA, 2009);   banco de termos 

da linguagem especial de enfermagem de um hospital escola (NÓBREGA et al., 

2010); termos identificados em uma clínica médica e classificados como não 

constantes na CIPE® (ANDRADE et al., 2012); termos da Classificação Internacional 

para a Prática de Enfermagem em reabilitação físico-motora (SOUZA et al., 2015);  

termos da CIPE® empregados pela equipe de enfermagem na assistência à pessoa 

em cuidados paliativos (SILVA et al., 2015);  banco de termos para a prática clínica 

de enfermagem com idosos comunitários (CLARES et al., 2016). 

Esses dados demostram que é evidente a preocupação da Enfermagem com 

utilização de uma linguagem própria e científica em sua prática profissional, o 

trabalho de validação de termos e de inclusão de novos termos deve ser sempre 

mantido e ampliado. 

Em relação ao processo de definição dos termos não constantes, é 

importante destacar que a conceituação deve ser realizada em bases empíricas 

dicionarizadas, cuja finalidade é identificar as principais características do termo que 

será conceituado. Todavia houve dificuldade em se se conseguir na literatura na 

área de saúde e enfermagem, essas dificuldades sugiram também em outras 

pesquisas, cuja solução foi utilizar dicionários de língua portuguesa (FURTADO; 

NÓBREGA, 2007; TRIGUEIRO et al.,2007). 

Nóbrega e colaboradores (2010) averiguarem que a CIPE® 1.0 não possuía 

critérios para definição dos termos da linguagem própria, analisaram que ela 

permanecia a empregar a mesma metodologia de definição por classe e diferença, 

constituída pelo CIE desde 1996. 

Este método define um conceito tornando específica a classe principal de 

objetos à que ele pertence e as atributos que o distinguem de todos os outros 
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membros da classe, situando os termos em ordem crescente (NÓBREGA; 

GUITIÉRREZ, 2000). 

Assim, ao serem fundamentadas as definições dos termos deste estudo 

conforme a lógica da CIPE®, estas apresentaram dificuldades, principalmente no 

tocante em conferir ao texto clareza e objetividade. Este fator pode ter sido 

ponderado na não validação da definição através dos especialistas. 

Neste sentido, Cubas e colaboradores (2007) afirmam que o processo de 

validação deve ser contínuo e que a Enfermagem ainda necessita de definições dos 

termos de sua linguagem própria, e ainda, destacam que estudos para validar 

definições são primordiais para que a prática profissional seja fundamentada, 

tornando assim a profissão mais visível. 

Ademais, o empenho em padronizar e unificar a linguagem profissional do 

enfermeiro atende à finalidade da produção do conhecimento da Enfermagem, que 

consiste em compreender as necessidades da população e incorporar novas 

tecnologias ao cuidado em saúde, contribuindo com a melhoria da prática clínica e 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) (CLARES; FREITAS; GUEDES, 

2014). 

Por fim, identificou-se como dificuldade no presente estudo, um número 

expressivo de registros de siglas nos prontuários dos pacientes. Estudo realizado 

por Gomes et al. (2016) apontam que sua ocorrência não prejudica o registro, 

entretanto, assinala a problemática da ausência de um padrão, a exemplo o uso de 

uma mesma sigla para Sonda Vesical (SV), que na literatura é relacionada ao Sinal 

Vital (PORTAL DE CODIFICAÇÃO CLÍNICA, 2014). 

É recomendável que o registro de enfermagem atenda questões como 

clareza, precisão e efetividade; sendo necessário atentar para que termos científicos 

não sejam oficializados com formas ou sentidos inadequados por influência da 

soberania da “lei do uso” (BACELAR et al., 2009). 

Discutir com a equipe sobre os aspectos legais dos registros de enfermagem 

tem sido orientação de pesquisas que avaliam qualidade de registro em prontuários 

(SEIGNEMARTIN et al., 2013), tratando-se de uma estratégia para superação da 

problemática encontrada nesta pesquisa. 

Alguns termos da linguagem escrita utilizada pelos enfermeiros podem 

dificultar a nominação sistematizada de um diagnóstico de enfermagem ou, por outro 
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lado, levar o enfermeiro a não relacionar seu levantamento de dados com o 

respectivo diagnóstico de enfermagem. 

Como forma de superação para as dificuldades apresentadas, estudos 

recomendam reflexões sobre o uso do processo de enfermagem; a atualização de 

enfermeiros a respeito de taxonomias e classificações próprias; a inclusão de 

protocolos de cuidado; e processos de informatização de registros de enfermagem 

(CABALLERO et al., 2015; BORSATO et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Considera-se que os objetivos propostos para este estudo foram alcançados, 

uma vez que os termos empregados nos registros de enfermeiros em prontuários de 

pacientes vivendo com AIDS foram identificados, mapeados com os constantes na 

CIPE® versão 2013 e classificados no Modelo Sete Eixos. Além disso, foi possível 

elaborar definições para os termos não constantes na CIPE® versão 2013. 

A identificação dos termos relevantes da área de enfermagem possibilitou a 

construção de um banco de termos da linguagem especial de enfermagem para a 

pessoa vivendo com AIDS, sendo este um instrumento terminológico de grande 

importância para a prática do enfermeiro, seja no âmbito de ensino, gerencial ou 

assistencial, além de trazer benefícios como a uniformização da linguagem, visando 

a construção de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem  

Dos 522 termos que compuseram o banco de termos, foi constatado que 304 

termos constam na CIPE® versão 2013, o que evidenciando a utilização dos termos 

dos sistemas de classificação na prática da enfermagem. E, os demais 218 termos 

não constam na CIPE® versão 2013, serão submetidos ao centro CIPE® do Brasil, 

sediado na Paraíba-PB, para análise dos membros e inclusão dos mesmos no 

vocabulário da CIPE®. 

Dentre as limitações desta pesquisa, destacamos a participação de poucos 

especialistas na validação dos termos não constantes na CIPE®, que provavelmente 

foi ocasionada pela extensão do formulário, levando ao desgaste e, 

consequentemente, à desistência por parte de alguns participantes; o processo de 

extração e análise de termos ter sido realizado por vários pesquisadores treinados, 

podendo ter acontecido perdas importantes de termos, mesmo após todo 

treinamento e ser seguida as orientações recomentadas na literatura. 

No que diz respeito as implicações deste estudo para prática, pesquisa e 

ensino de enfermagem, elas podem ser visualizadas na assistência pela 

identificação da linguagem especializada e própria utilizada pelo enfermeiro no 

cuidado a PVA, emprego do banco de termos na operacionalização da 

sistematização da assistência de enfermagem a esses pacientes e padronização da 

linguagem de enfermagem gerando melhoria nos registros e com resultante reflexo 

no cuidado prestado a esse paciente; na pesquisa, através de novos estudos de 

construção de banco de termos, validação termos não constantes na CIPE® e 
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inclusão desses termos não constantes na CIPE® para PVA, bem como construção 

de novos diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem com base dos 

termos validados. E no ensino, por meio na ênfase sobre os registros, linguagens 

padronizadas e terminologias de enfermagem, com possibilidade de aplicação 

teórica e prática pelos alunos, durante as atividades práticas nos serviços de saúde 

a PVA e nas atividades de sistematização da assistência de enfermagem  

Entre as implicações da pesquisa, apontamos a necessidade de posterior 

elaboração e validação do conteúdo de diagnósticos/resultados de enfermagem 

construídos a partir do presente banco de termo, assim como a elaboração e 

validação de intervenções de enfermagem para cada enunciado. Essas limitações 

poderão ser supridas por estudos posteriores, pelo próprio pesquisador dessa 

produção científica, assim como outros pesquisadores que tenham linhas de 

pesquisa e interesse de estudo em comum. 

No entanto, espera-se que o uso desses termos possibilite a unificação da 

linguagem profissional do enfermeiro e a implementação da sistematização da 

assistência de enfermagem no local de realização desse estudo. 

Por fim, o processo de validação demonstrou a relevância dos termos em 

relação ao processo de cuidar em enfermagem voltado as PVA, além de 

proporcionar, por meio do método de índice de concordância, uma discussão sobre 

a pertinência dos termos e aplicabilidade na prática e nas pesquisas de 

enfermagem. Este método de validação pode ser utilizado em outros estudos com 

esse delineamento e outros envolvendo o cuidado em saúde, pois por meio dele, o 

pesquisador mantém um contato mais direto com os especialistas, sem formular 

julgamentos ou interferir no processo, compreendendo as ponderações destes e 

mediando uma discussão relevante para o aprofundamento do estudo em sua 

totalidade. 
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APENDICE A – Carta-convite  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

CARTA CONVITE 

 

Prezado enfermeiro(a),  

 

 Eu, Bárbara Coeli Oliveira da Silva, estou desenvolvendo uma pesquisa 

intitulada “Banco de termos da linguagem especial de enfermagem para 

pessoas vivendo com a síndrome da imunodeficiência adquirida”, sob a 

orientação do Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva. 

 Venho por meio deste e-mail, solicitar a sua colaboração no estudo na 

qualidade de especialista em diagnóstico de enfermagem da Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®). Essa pesquisa tem como 

objetivo, construir um banco de termos da linguagem especial de enfermagem para 

pessoas vivendo com a síndrome da imunodeficiência adquirida, utilizando a CIPE® 

versão 2013. A finalidade deste trabalho é contribuir para como a unificação da 

linguagem profissional do enfermeiro na assistência a pessoas vivendo com a 

síndrome da imunodeficiência adquirida, possibilitando a utilização no 

desenvolvimento de enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções de 

enfermagem, além de contribuir com o desenvolvimento da CIPE® e no alcance de 

maior visibilidade da Enfermagem enquanto ciência, capaz de fornecer dados que 

embasem o processo decisório do enfermeiro, no âmbito gerencial, assistencial e 

acadêmico. 

 O Sr. (a) precisará preencher um questionário contendo 2 partes, a saber: 

uma contendo dados do perfil do especialista e a segunda parte refere-se a 

verificação dos termos e conceitos, os quais foram desenvolvidos anteriormente.  
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 Caso aceite participar da pesquisa, assine o Termo de Consentimento Livre 

(TCLE) e Esclarecido que está em anexo e encaminhei a resposta de concordância 

do estudo, assim como o TCLE assinado.  

 Em seguida, enviarei o instrumento com suas devidas explicações para o 

preenchimento e maiores esclarecimentos sobre o estudo.  

 Estamos no aguardo de sua resposta, e desde já agradecemos por sua 

honrosa colaboração.  

 Atenciosamente,  

Natal-RN, 13 de Outubro de 2016.  

 

 

                              _________________________________ 

Bárbara Coeli Oliveira da Silva  

Enfermeira – pesquisadora 
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APENDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o(a) senhor(a) a participar como juiz da pesquisa intitulada: 

“banco de termos da linguagem especial de enfermagem para pessoas vivendo com 

a síndrome da imunodeficiência adquirida”. Trata-se de dissertação de mestrado de 

Bárbara Coeli Oliveira da Silva, discente do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do 

Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva.  

Essa pesquisa tem como construir um banco de termos da linguagem 

especial de enfermagem para pessoas vivendo com a síndrome da imunodeficiência 

adquirida, utilizando a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE®) versão 2013.  

A finalidade deste trabalho é contribuir para como a unificação da linguagem 

profissional do enfermeiro na assistência a pessoas vivendo com a síndrome da 

imunodeficiência adquirida, possibilitando  a utilização no desenvolvimento de 

enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem, além de 

contribuir com o desenvolvimento da CIPE® e no alcance de maior visibilidade da 

Enfermagem enquanto ciência, capaz de fornecer dados que embasem o processo 

decisório do enfermeiro, no âmbito gerencial, assistencial e acadêmico. 

Após sua aceitação em participar deste estudo, o(a) senhor(a) receberá a 

cópia de um formulário contendo os termos não constantes na Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem versão 2013 extraídos das evoluções 

de enfermagem e conceitos elaboradas com base na literatura, bem como a locação 

do termos no modelo sete eixos da CIPE®. No referido instrumento deverão ser 

assinalados com um X, para fins de validação, termos classificados nos eixos da 
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CIPE® e conceitos considerados relevantes para a prática clínica de enfermagem a 

pessoas vivendo com a síndrome da imunodeficiência adquirida. 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento o(a) senhor(a) 

poderá desistir e cancelar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo 

para a sua relação com o pesquisador ou em seu local de trabalho. Será garantida a 

sua privacidade e a proteção de sua imagem, sendo assim, o(a) senhor(a) não 

correrá risco.  

Ressalta-se que as duas vias deste termo deverão ser assinadas: uma para o 

arquivamento junto ao pesquisador e outra para o(a) senhor(a). 

No caso de dúvidas, o comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, encontra-se disponível para esclarecimentos sobre esta 

pesquisa pele telefone (84) 3215-3135, e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br e Endereço: 

Avenida Senador Salgado Filho, nº 3000, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.078-970. 

Contatos com a mestranda Bárbara Coeli Oliveira da Silva, e-mail: 

barbaracoeli@outlook.com e telefone (84) 99966-2040, e com o orientador Prof. Dr. 

Richardson Augusto Rosendo da Silva: e-mail: rirosendo@hotmail.com e telefone 

(84) 99614-0822.  

Certos de contar com sua colaboração, desde já agradecemos. 

Atenciosamente,  

 

 

_________________________________ 

Bárbara Coeli Oliveira da Silva  

Enfermeira – pesquisadora 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

declaro que fui esclarecido(a) sobre a natureza, os objetivos e as garantias éticas da 

pesquisa, por isso, concordo em participar do estudo.  
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Natal-RN, ______ de ___________________de 2016.  

 

 

                                                     _____________________________________ 

Bárbara Coeli Oliveira da Silva – pesquisadora 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) participante da pesquisa 
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APENDICE C – Formulário para caracterização dos especialistas 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 

 

Dados de Identificação:  

Sexo:  

( ) Masculino  

( ) Feminino  

Idade (em anos completos): ________________________  

Titulação máxima:  

( ) Graduado  

( ) Especialista  

( ) Mestre  

( ) Doutor  

Tempo de formação (graduação): ____________________ 

 

Por favor, responda às seguintes questões (pode escolher mais de uma 

alternativa nas questões 1, 3, 4 e 7): 

1. Área de atuação profissional:  

( ) Ensino  

( ) Pesquisa 

( ) Assistência 

( ) Outros. Especificar:______________________ 

 

2. Anos de experiência profissional: _________________________ 
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3. Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo 

na temática Terminologias de Enfermagem, com enfoque na CIPE®?  

( ) Monografia de graduação  

( ) Monografia de especialização  

( ) Dissertação  

( ) Tese  

( ) Artigos científicos  

( ) Outros. Especificar:______________________  

( ) Não se aplica 

 

4. Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor(a) ou orientador(a), estudo 

na temática síndrome de imunodeficiência adquirida? 

( ) Monografia de graduação  

( ) Monografia de especialização  

( ) Dissertação  

( ) Tese  

( ) Artigos científicos  

( ) Outros. Especificar:______________________  

( ) Não se aplica 

 

5. Participa ou participou de grupos/projetos de pesquisa que 

envolve/envolveu a temática Terminologias de Enfermagem, com enfoque na 

CIPE®?  

( ) Sim  

( ) Não 

  

6. Participa ou participou de grupos/projetos de pesquisa que 

envolve/envolveu a temática direcionada à síndrome de imunodeficiência 

adquirida?  

( ) Sim  

( ) Não 

 

7. Nos últimos 12 meses, onde exerceu suas atividades profissionais?  

( ) Hospital  
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( ) Unidade Básica de Saúde  

( ) Instituição de ensino  

( ) Outro Especificar:______________________  

( ) Não se aplica 

 

8. Possui experiência na prática profissional (assistência) a pessoas vivendo 

com a síndrome de imunodeficiência adquirida? 

( ) Sim  

( ) Não 

 

9. No ensino, ministra/ministrou disciplinas que envolvem a temática síndrome 

de imunodeficiência adquirida?  

( ) Sim  

( ) Não 

  

10. Utiliza/utilizou a CIPE® no processo de enfermagem em sua prática 

profissional (assistência)?  

( ) Sim. Por quanto tempo? ___________________  

( ) Não 

 

11. Utiliza/utilizou a CIPE® no processo de enfermagem em sua prática 

profissional (ensino)?  

( ) Sim. Por quanto tempo? ___________________  

( ) Não 

 

12. No ensino, ministra/ministrou disciplinas que envolvem a temática 

Terminologias de Enfermagem, com enfoque na CIPE®?  

( ) Sim  

( ) Não 
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APENDICE D – formulário para validação dos termos não constantes e suas respectivas definições 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

VALIDAÇÃO DOS TERMOS NÃO CONSTANTES NA CIPE® 

 

No formulário abaixo consta os termos não constantes na CIPE® extraídos das evoluções de enfermagem, os quais deverão 

ser avaliados (marcando um X) quanto à relevância para a linguagem de enfermagem direcionada ao cuidado às pessoas vivendo 

com a síndrome da imunodeficiência adquirida. As definições foram construídas com base na literatura e os termos classificados 

de acordo com o modelo sete eixos da CIPE®. O(a) senhor(a) tem total liberdade em sugerir mudança nos termos, apontar 

repetição de termos similares e/ou troca de termos, sugerir nova definição para os termos e classificar novamente os termos nos 

eixos da CIPE®. 

  

Termos não 

constantes na CIPE® 

Eixo 

 

CIPE® 

Considero 

aplicável 

Sugestão Definição 

 

 

Considero 

aplicável 

Sugestão 

Sim Não Sim Não 
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Abdome distendido 

L 

   

   

 

    

  
Ou protuberante, encontrado em 

casos de obesidade, gestação e 

ascite (BARROS, 2010) 

 

   

 

    

  

Abdome flácido  L 

   

    

  Ou arredondado, encontrado em 

pessoa com excesso de gordura 

(BARROS, 2010) 

 

    

  

Abdome globoso L 

 

  

    

  Apresenta-se globalmente 

aumentado com predomínio nítido 

do diâmetro ântero-posterior sobre o 

transversal (BARROS, 2010)  

 

  

 

    

  

Abrir A 
 

 

  Fazer cessar o estado de fechado 

(FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Abscesso F 

 

 

 

    

  Acúmulo de pus contendo micróbios 

mortos, células sanguíneas mortas e 

líquido que emana da região 

infectada. Apresenta-se sob a forma 

de bolsa de pus bem delimitada que 

se constitui no seio de um tecido 

após uma inflamação (SILVA; 
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SILVA; VIANA, 2011) 

Aceitar A 
   

    

  Receber o que é oferecido 

(FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Acianótico J 

 

 

   

     

 Coloração da pele normal, sem 

hematomas, machas e marcas 

(BARROS, 2010) 

   

Ácido graxo essencial M 

 

 

 

 

 

    

  Óleo vegetal composto por ácido 

linoleico, ácido caprílico, ácido 

cáprico, vitamina A, E e lecitina de 

soja. Indicado para prevenção de 

úlceras de pressão, feridas abertas 

superficiais com ou sem infecção 

(FRANCO; GONÇALVES, 2008) 

 

 

 

 

 

    

  

Acompanhante C 
 

    

  Que ou quem acompanha ou auxilia 

outrem (FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Afebril J 
  

     

 Sem febre, apirético (GUIMARÃES, 

2014) 

   

Água estéril para 

injeção  
M 

 

 

 

    

 

 

  

     

 Usada como solvente, veículo ou 

diluente para fármacos injetáveis já 

esterilizados e acondicionados 

(ALLEN JR; POPOVICH; ANSEL, 
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2011) 

Aguardar A       Esperar (FERREIRA, 2010)    

Alginato de cálcio  M 

 

 

 

 

    

  Fibras de puro alginato de cálcio 

derivado de algas marinhas. 

Indicado para feridas abertas, 

sangrantes, altamente exsudativas 

com ou sem infecção, até a redução 

do exsudato (FRANCO; 

GONÇALVES, 2008) 

 

 

 

 

   

  

Ambiente L 

      Conjunto das condições biológicas, 

físicas e químicas nas quais os 

seres vivos se desenvolvem 

(FERREIRA, 2010) 

     

Ambulatório L 

 

    

 

   

  

Consultório médico onde se 

examinam doentes que podem 

andar (GUIMARÃES, 2014) 
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Ampola M 

 

    

  Tubo interiço e totalmente fechado 

após a introdução de um fluído 

(HOUAISS, 2010) 

 

    

  

Anasarca F 
    

    

  Edema generalizado (GUIMARÃES, 

2014) 

 

    

  

Anictérico J 
  

     

 Que não apresenta icterícia 

(FERREIRA, 2010) 

   

Anorexia F 

 

    

     

     

 Inapetência, aversão aos alimentos. 

Nome científico para perda de 

apetite (GUIMARÃES, 2014) 

   

    

  

Ansiolítico M 

 

 

    

  Medicamento tranquilizante que 

combate a ansiedade patológica, o 

estado de tensão nervosa e a 

agitação (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

 

 

    

  

Antecipar A 

 

 

    

  Fazer suceder antes do tempo 

devido ou determinado (FERREIRA, 

2010) 

 

 

    

  

Antiarrítmico M 

 

    

  Fármacos utilizados no tratamento 

das arritmias do coração 

(FERREIRA, 2010) 
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Antibiograma M 

 

 

 

 

 

    

  Estudo in vitro da ação de uma série 

de antibióticos sobre um 

determinado germe (cultura sobre 

várias placas de gelose), com a 

finalidade de determinar o antibiótico 

mais adaptado para o tratamento da 

doença provocada por esse germe 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

 

 

 

 

 

    

  

Antidiarreico M 
 

    

  Que é eficaz contra a diarreia 

(FERREIRA, 2010) 

 

  

 

    

 

Antiemético M 
 

    

  Que interrompe ou previne o vômito 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

 

   

  

Antiespasmódico M 

 

    

  Que combate os espasmos e as 

convulsões (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

 

   

  

Antiflatulento M 

 

    

 

    

  

Que é eficaz no combate à 

flatulência (FERREIRA, 2010) 

  

 

 

    

 

Antifúngico M 
 

    

  Que inibe o desenvolvimento dos 

fungos (FERREIRA, 2010) 
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Antihipertensivo M 

 

    

  Fármaco que ou o que baixa a 

pressão sanguínea (FERREIRA, 

2010) 

 

   

  

Anti-infeccioso M 
 

    

  Fármacos utilizados para combater a 

infecção (FERREIRA, 2010) 

 

   

  

Antiretroviral M 

 

 

    

  Fármacos usados para o tratamento 

de infecções por retrovírus, 

principalmente o HIV (FERREIRA, 

2010) 

 

 

   

  

Anúria   F 
 

    

  Ausência de secreção urinária 

(GUIMARÃES, 2014) 

  

    

 

Apatia F 
 

    

  Falta de energia. Estado de 

indiferença (GUIMARÃES, 2014) 

 

   

  

Apresentar A 
 

    

  
Pôr na presença (FERREIRA, 2010) 

 

   

  

Dermatite F 

  

 

     

 

Lesão inflamatória da pele 

   

Assistolia F 

 

    

  Grau adiantado de insuficiência 

cardíaca; a sístole se faz com 

dificuldade (GUIMARÃES, 2014) 
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Astenia F 

 

    

  Falta de vitalidade e perda de 

energia em consequência de um 

estado de fraqueza geral 

(GUIMARÃES, 2014) 

 

    

  

Ausculta cardíaca A 

 

 

    

  Método semiológico básico no 

exame físico do coração realizada 

com o auxílio de um estetoscópio 

(BARROS, 2010) 

 

 

    

 

 

    

 

Ausculta pulmonar A 

 

 

    

  Método semiológico básico no 

exame físico dos pulmões realizada 

com o auxílio de um estetoscópio 

(BARROS, 2010) 

 

 

   

  

Ausente J 
 

    

  Que não está presente (FERREIRA, 

2010) 

 

   

  

Banheiro L 

 

 

    

  Aposento para banhos, com 

chuveiro e/ou banheira,  com pia e 

vaso sanitário (FERREIRA, 2010) 

 

 

    

  

Banho M 

 

 

 

    

  Imersão total ou parcial do corpo em 

água ou em outro líquido, ou em 

qualquer gás ou substância 

pulverulenta (SILVA; SILVA; VIANA, 
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2011) 

Banho de aspersão M 

 

  

    

  Banho de chuveiro realizado quando 

o paciente tem condições de 

deambular e não tem indicação de 

repouso no leito (LOSEKANN, 2013) 

 

 

    

  

Banho no leito M 

 

 

    

  Banho administrado a um paciente 

totalmente dependente no leito 

(POTTER; PERRY; ELKIN, 2013) 

 

 

    

  

Bem-estar F 
   Estado de satisfação física ou moral; 

conforto (FERREIRA, 2010) 

   

Benzoato de benzila M 

 

 

 

    

  

É um eficaz pediculicidas e esbicidas 

(PENILDON, 2009) 

  

 

 

    

 

Benzodiazepínico M 

 

 

 

 

 

 

    

  São os agentes mais 

frequentemente utilizados para 

sedação em pacientes críticos. 

Esses agentes proporcionam 

sedação, diminuem ansiedade, têm 

propriedades anticonvulsantes e 

propriedades indiretas de 
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relaxamento muscular e induzem a 

amnésia anterógrada (CHULAY; 

BURNS, 2012) 

Bicarbonato M 

 

 

    

  Pó branco e cristalino que, tomado 

como antiácido, suprime o excesso 

de acidez do suco gástrico e do 

corpo em geral (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

 

 

    

  

Bomba de infusão M 

 

 

    

  Equipamento utilizado para infundir 

medicamentos e soluções com 

precisão e segurança (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

 

 

    

  

Broncoaspiração F 

 

 

 

    

  Aspiração que envolve o movimento 

de alimentos ou líquidos em direção 

aos pulmões e brônquios, o que 

pode resultar em pneumonia ou até 

mesmo em morte (MAHAN; 

ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 

2013) 

 

 

 

 

 . 

Bulha cardíaca F 
   Batimento do coração que é ouvido 

pela auscultação na região 
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precordial (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

Cabeceira M 

 

 

    

  Parte alta da cama, de altura 

variável, que fica acima do local em 

que se repousa a cabeça 

(WEISZFLOG, 2015) 

 

 

    

  

Cadeira M 

 

 

    

  Peça de madeira, metal ou plástico, 

que constitui peça de mobília e que 

consiste em um assento para uma 

pessoa, comumente portátil, com 

quatro pernas e espaldar com ou 

sem braços; silha (WEISZFLOG, 

2015) 

 

 

    

  

Cadeira de banho M 

 

    

  Proporciona melhor segurança 

durante a atividade do banho 

(BRASIL, 2013) 

  

    

 

Calmo J 
  

     

 Que está tranquilo (WEISZFLOG, 

2015) 

   

Cardiologista M 

 

    

  Médico especialista nas doenças do 

coração (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 
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Cateter venoso M 

 

 

 

    

  Cateter introduzido em veias centrais 

e periféricas, permitindo a infusão de 

soro, medicamentos e monitoração 

de pressão (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

  

 

    

 

Cavidade L 

 

 

    

  Designação genérica de várias 

partes cavadas de ossos e órgãos 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

 

 

    

  

Cefaleia F 
 

    

  Dor de cabeça (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

 

    

  

Chamar A 

 

    

  Invocar alguém pelo nome, para que 

venha, se aproxime, ou para verificar 

sua presença (WEISZFLOG, 2015) 

 

    

  

Chegar A 
      

     

 Movimentar-se em direção a 

(WEISZFLOG, 2015) 

   

Cianose J 

 

    

  Coloração azulada da pele, 

resultante da má oxigenação do 

sangue (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

 

    

  

Cicatriz F 
 

 

  Tecido fibroso, de neoformação, que 

tem a função de substituir uma perda 
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    de substância (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

       

Cliente C 

 

 

    

  Cliente em relação ao profissional 

cuidador; pessoa que está sob os 

cuidados de outra (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

  

 

    

 

Cloreto de potássio M 
 

    

  Soluções intravenosa para reposição 

hiroletrolítica (BRASIL, 2008) 

  

    

 

Clorexidina degermante M 
 

    

  É um anti- sepético tópico 

(detergente) (BRASIL, 2007) 

 

    

  

Coágulo F 
 

    

  Parte coagulada de um líquido 

(WEISZFLOG, 2015) 

 

    

 

    

 

Colagenase M 

 

 

 

    

  Colagenase clostridiopeptidase A e 

enzimas proteolíticas. Indicado para 

feridas com tecido desvitalizado 

(FRANCO; GONÇALVES, 2008) 

  

 

 

   

 

Colchonete estático de 

ar 
M 

 

 

    

  Dispositivo com células 

interconectadas que proprociona 

apioa quando inflado (SCEMONS; 

ELSTON, 2011) 

 

 

    

 

 

    

 

Colesterol F    Esterol amplamente distribuído nos    
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tecidos animais, que é encontrado 

na gema de ovos e em vários óleos, 

gorduras, tecido nervoso do cérebro 

e medula espinhal, fígado, rins e 

glândulas adrenais. Na maioria dos 

indivíduos, um nível elevado de 

colesterol no sangue constitui-se em 

grande risco de ocorrência de 

doença cardíaca coronariana 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

Coluna vertebral L 

 

 

 

    

  Um dos elementos estruturais do 

corpo mais importantes, constitui o 

eixo em torno do qual se ordenam 

outras partes essenciais do corpo 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

  

 

 

    

 

Coma induzido F 

 

 

    

  Estado que é levado um cliente 

através de medicação específica 

quando precisa ser mais bem 

observado pela equipe médica 

(MARQUES; REIS, 2013) 

  

 

    

 

Comorbidade F    Presença ou associação de duas ou    
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         mais doenças no mesmo paciente 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

    

Comprimido M 

 

 

    

 

 

  

 Substância medicamentosa, 

compactada por compressão, de 

forma, tamanho e cor variáveis 

(FERREIRA, 2010) 

 

 

    

  

Concentrado de 

hemácias 
M 

 

    

  Obtido por meio da centrifugação de 

uma bolsa de sangue total e da 

remoção da maior parte do plasma 

(BRASIL, 2010) 

 

    

 

 

 

Concentrado de 

plaquetas 
M 

 

    

  Obtido a partir de unidade individual 

de sangue total ou por aférese, 

coletadas de doador único (BRASIL, 

2010) 

 

    

 

    

 

Consumir A 
 

    

  Empregar ou fazer uso de 

(WEISZFLOG, 2015) 

 

    

  

Contraste iodado M 

 

 

    

  Substância radiopaca empregada 

em exames radiológicos (JUCHEM; 

DALL’AGNOL, 2007) 

 

 

    

  

Cooperar F 
  

     

 Agir conjuntamente para produzir um 

efeito; contribuir: (WEISZFLOG, 
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2015) 

Corrigir A 

  

     

 Alterar ou fazer a correção de algo 

que está errado; retificar 

(WEISZFLOG, 2015) 

   

Corrimento vaginal F 

 

   

  Toda perda líquida ou semilíquida 

pela vagina que não seja sangue 

(POSSO, 2006) 

   

Corticoide M 

 

 

 

    

  Substância cujas funções e 

propriedades são semelhantes às 

dos corticosteroides, com ação 

antialérgica e anti-inflamatória 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

 

 

 

    

  

Crepitações J 

 

 

 

 

    

  Sons sutis de borbulha ouvidos na 

ausculta pulmonar. São produzidos 

pela entrada de ar nas vias 

respiratórias distais e alvéolos que 

contem secreções serosas 

(POTTER; PERRY; ELKIN, 2013)   

 

 

 

 

    

  

Crônico F 

 

    

  De longa duração; diz-se da doença 

que persiste por mais de 6 meses 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 
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Cultura de bacilo de 

Koch 
M 

 

 

 

    

  É um exame que permite o 

isolamento e a multiplicação de 

BAAR, através da inoculação da 

amostra em meios de cultura 

específicos para micobactérias 

(FERRI et al., 2014)  

 

 

 

    

  

Curativo oclusivo M 

 

 

    

  Realizado após a limpeza da ferida e 

aplicações de medicamentos e é 

fechado ou ocluído com gaze ou 

atatdura (SANTOS, 2014) 

  

 

    

 

Curativo úmido M 

 

    

  Quando há aplicação de 

medicamentos líquidos ou úmidos 

(GUIMARÃES, 2014) 

  

    

 

Débito cardíaco F 

 

    

  Volume efetivo de sangue expelido 

pelos ventrículos do coração, um a 

um, por unidade de tempo (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

 

    

  

Débito urinário  F 

 

 

    

  Quantidade de urina eliminada pelos 

rins em um determinado espaço de 

tempo (SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

 

 

    

  

Decúbito lateral  L    Posição na qual o paciente está de    
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lado; pode ser lateral esquerdo ou 

direito (SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

 

    

 

    

Deficiência J 

 

 

   

 

 

     

 Mau funcionamento ou ausência de 

funcionamento de um órgão 

(WEISZFLOG, 2015) 

  

 

    

 

Deficiência motora J 

 

 

 

 

 

    

  Perca de capacidades que afeta 

diretamente a postura e/ou o 

movimento do indivíduo, fruto de 

uma lesão congénita ou adquirida 

nas estruturas reguladoras e 

efetoras do movimento, do sistema 

nervoso ou osteomuscular 

(RODRIGUES, 1983). 

 

 

 

 

 

    

  

Deficiente J 
 

    

  Que apresenta uma deficiência 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

 

    

  

Deiscência F 

 

 

    

  Separação das bordas de uma 

ferida, relevando tecidos subjacentes 

(POTTER; PERRY; ELKIN, 2013)   

  

 

    

 

Depressão F 

  

 

     

 Depressão mental caracterizada por 

uma alteração do humor (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 
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Desenvolver A 

   Fazer que progrida, aumente, 

melhore, se adiante (FERREIRA, 

2010) 

   

Desligar A 
 

    

  Separar (o que estava ligado) 

(FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Desmame F 

  

 

     

 Termo usado para designar a 

retirada progressiva do respirador 

artificial ou de medicação 

prolongada de um paciente (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

   

Diário T 
 

    

  Que se faz ou sucede todos os dias 

(FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Dieta  F 

 

 

 

    

  Regime alimentar com ingestão de 

alimentos que se faz visando 

preencher as necessidades 

nutricionais do indivíduo sadio ou 

enfermo (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

 

 

 

    

  

Dieta líquida F 

 

 

 

  Dieta apenas com alimentos sob 

forma de líquidos transparentes, à 

temperatura ambiente ou corporal – 
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gelatina, caldo sem gordura, cozido, 

picolés, sucos puros, bebidas 

carbonatadas, café regular 

descafeinado e chás (POTTER; 

PERRY; ELKIN, 2013)   

Dispositivo urinário M 

 

    

  Dispositivo de coleta urinaria, 

aplicado sobre a pele, não é inserido 

dentro da bexiga (TIMBY, 2007) 

 

    

  

Dorso L 
  

     

 Parte posterior de um órgão (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

   

Dosagem M 

  

 

     

 Ação de dosar, determinar a 

quantidade de um medicamento a 

ser administrado (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

   

Droga vasoativa M 

 

 

 

    

  É atribuído às substâncias que 

apresentam efeitos vasculares 

periféricos, pulmonares ou 

cardíacos, sejam eles diretos ou 

indiretos, atuando em pequenas 

doses e com respostas dose 

dependente de efeito rápido e curto, 
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através de receptores situados no 

endotélio vascular (OSTINI ET 

AL,1998) 

Ducto L 
  

     

 O mesmo que canal (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

   

Eletrocardiograma M 

 

 

    

  Exame para exploração do coração 

pela coleta de correntes elétricas 

produzidas pelo miocárdio (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

 

 

    

  

Emagrecido J 
  

     

 Que ficou magro (WEISZFLOG, 

2015) 

   

Enema M 

 

 

 

    

  Introdução de líquidos pelo reto, 

para limpar o intestino ou introduzir 

no organismo substâncias nutritivas, 

medicamentos ou contrastes no 

corpo (GUIMARÃES, 2014) 

 

 

 

    

  

Epigástrio L 

  

     

 Parte superior do abdome, entre os 

dois hipocôndrios (SILVA; SILVA 

VIANA, 2011) 

   

Escala de Glasgow M 
 

    

  Escalas para avaliação do nível 

de consciência (Muniz et al., 1997) 
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Escala de Ramsay M 
 

    

  Avaliação do nível de sedação 

(MENDES et al, 2008)  

 

    

  

Escápula  L 

 

    

 

      

 Osso triangular localizado na região 

posterior do tórax (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

   

Esfigmomanômetro M 

 

    

  Aparelho utilizado para mensurar a 

pressão arterial (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

 

    

  

Esparadrapo M 
 

    

  Emplastro adesivo (SILVA; SILVA 

VIANA, 2011) 

 

    

  

Espessa J 
  

     

 Denso, grosso. Compacto, 

consistente (BARSA, 2003) 

   

Esposa C 
 

    

  Mulher casada, em relação ao 

marido (WEISZFLOG, 2015) 

 

    

  

Estado agudo J 
  

     

 Repentino, de vida curta (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

   

Estado geral F 

  

 

     

 Situação ou disposição em que se 

acha um cliente (FURTADO; 

NÓBREGA, 2007) 

   

Estado geral bom J 
  

     

 Estado ou condição física e/ou 

emocional considerado bom 
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(NORAT, 2008) 

Estado geral grave J 

  

     

 Estado ou condição física e/ou 

emocional considerado grave 

(NORAT, 2008) 

   

Estado geral regular J 

  

     

 Estado ou condição física e/ou 

emocional considerado regular 

(NORAT, 2008) 

   

Estável J 
 

    

  Que não varia; inalterável (BARSA, 

2003) 

 

    

  

Estridor  J 

  

 

     

 Som estridente e de tonalidade alta, 

normalmente ouvido na inspiração, 

quando se estreitam as vias aéreas 

superiores (POTTER; PERRY; 

ELKIN, 2013)   

   

Eupneia F 

 

 

    

  Diz-se de uma respiração normal, 

sem dificuldades respiratórias 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

 

 

    

  

Exame de sangue M 

 

 

    

  Termo genérico que se refere a 

qualquer tipo de análise por amostra 

sanguínea, coletada em artérias, 

veias, capilares (GUIMARÃES, 
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2014) 

Exsudato F 

 

 

 

    

  Líquido orgânico rico em proteínas, 

de natureza inflamatória, que é 

formado pela passagem do soro 

através das paredes vasculares nos 

tecidos vizinhos (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

 

 

 

    

  

Extensor intermediário 

M 

 

 

 

 

 

    

  Pode ser de duas ou quatro vias 

para administração de medicações 

parenterais compatíveis. É um 

componente complementar para 

terapia infusional endovenosa, 

aumenta e prolonga as vias de 

infusão a partir de um único acesso 

e facilita a mobilidade do paciente 

(MOREIRA, 2012) 

 

 

 

 

 

    

  

Externa L 

  

     

 Diz-se de medicamento que se 

aplica em parte externa do corpo 

(FERREIRA, 2010) 

   

Farmácia M 
 

 

  Estabelecimento onde se preparam 

ou vendem medicamentos 
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    (FERREIRA, 2010)     

Fechar A 
 

    

  Fazer cessar o estado de aberto 

(FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Filho C 
 

    

  Pessoa do sexo masculino, em 

relação aos pais (FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Fixar A 
 

    

  Tornar firme, estável (FERREIRA, 

2010) 

 

    

  

Flebite F 
 

    

  Inflamação de uma veia 

(GUIMARÃES, 2014) 

 

    

  

Fluído F 
 

    

  O mesmo que líquido (GUIMARÃES, 

2014) 

  

    

 

Fração inspiratória de 

oxigênio 
F 

 

 

    

  Parâmetro de ventilação mecânica 

frequentemente utilizado para 

otimizar a oxigenação tecidual 

(DINIZ et al, 2009) 

  

 

    

 

Frasco M 

 

    

  Vaso de vidro, cristal ou barro 

vidrado, em geral para líquidos 

(FERREIRA, 2010) 

 

    

 

    

 

Frequente T 
 

    

  
Que se repete seguidamente 

  

    

 

Funcionário M    Aquele que exerce uma função    
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    (FERREIRA, 2010)     

Garganta L 

 

 

 

 

    

  Espaço compreendido entre o 

palatino e a entrada do esôfago.  Em 

sentido amplo, compreende a 

laringe, a faringe, o grupo de 

músculos que intervêm na 

deglutição, os arcos palatinos e a 

base da língua (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

 

 

 

 

    

  

Gástrico L 
  

     

 Relativo ao estômago (MURTA, 

2009) 

   

Gastrostomia M 
 

   

  Incisão gástrica ou abdominal 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

  

    

 

Gaze  M 

 

    

  Tecido usado em curativos e 

compressas (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

 

    

 

    

 

Generalizado J 
  

     

 Que se espalhou; disseminado, 

propagado (WEISZFLOG, 2015) 

   

Glúteo  L 
 

    

  Referente às nádegas (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

  

    

 

Grave J    Estado de saúde debilitado     
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Hematúria F 
 

    

  Presença de sangue na urina 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

 

    

  

Hemiparesia  F 

 

    

  Diminuição da sensibilidade em um 

lado do corpo (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

  

    

 

Hemocomponente M 

 

 

    

  Os produtos gerados um a um nos 

serviços de hemoterapia, a partir do 

sangue total, por meio de processos 

físicos (BRASIL, 2010) 

  

 

    

 

Hemocultura M 

 

 

    

  Cultura microbiana para identificar 

micro-organismos no sangue 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

 

 

    

  

Hemoderivado M 

 

 

    

  Produto obtido em escala industrial, 

a partir do fracionamento do plasma 

por processos físico-químicos 

(BRASIL, 2010) 

 

 

    

 

 

    

 

Hemotórax F 
 

    

  Presença de sangue na cavidade 

pleural (SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

 

    

  

Hidratação  F 
 

 

  Introdução de água ou soro no 

organismo, método utilizado em 
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    certas doenças que retiram muito 

líquido corpo (GUIMARÃES, 2014) 

    

Hidrocolóide M 

 

 

 

 

 

    

  Camada externa de espuma de 

poliuretano e outra interna composta 

de gelatina, pectina e 

carboximetilcelulose sódica. Indicado 

para feridas abertas não infectadas, 

com leve a moderada exsudação. 

Prevenção ou tratamento de úlceras 

de pressão não infectadas 

(FRANCO; GONÇALVES, 2008) 

 

 

 

 

 

    

  

Hidrogel M 

 

    

  Gel transparente, incolor, composto 

por: água (77,7%), 

carboximetilcelulose (CMC-2,3%) e 

propilenoglicol (PPG-20%). Indicado 

para feridas superficiais moderada 

ou baixa exsudação. Remover as 

crostas, fibrinas, tecidos 

desvitalizados ou necrosados 

(FRANCO; GONÇALVES, 2008) 

 

    

  

Hiperemia   F    O mesmo que congestão sanguínea,    
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levando à coloração avermelhada do 

local (SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

 

    

Hipocromia J 
 

    

  
Diminuição da cor (MURTA, 2009) 

 

    

  

Hipotonia F 

 

    

  Diminuição do tônus muscular ou de 

um órgão (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

  

    

 

Horário T 
 

    

  Que se refere ou que pertence a 

hora(s) (WEISZFLOG, 2015) 

 

    

  

Icterícia F 

 

 

    

  Coloração amarelada da pele em 

decorrência do aumento de 

pigmentos biliares no sangue e da 

sua impregnação na pele (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

 

 

    

  

Impaciência F 
 

    

  Falta de paciência (FERREIRA, 

2010) 

 

    

  

Indicar A 
 

    

  
Propor, sugerir (FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Infusão M 

 

 

    

  Introdução de líquido na veia; 

fornecimento de solução intravenosa 

durante um período de tempo 
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(POTTER; PERRY; ELKIN, 2013)   

Ingestão F 

 

 

    

 

 

     

 Ação de colocar na boca e engolir 

um alimento, uma bebida, um 

medicamento ou até um produto 

não-comestível ou tóxico (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

 

 

    

  

Introduzir A 
 

    

  Fazer entrar, fazer ser adotado 

(FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Isocoria F 

 

    

  Estado normal das duas pupilas, que 

apresentam a mesma dimensão; 

igualdade de diâmetro das pupilas 

(MURTA, 2009) 

 

    

  

Ísquio L 

  

     

 Uma das partes que forma, com o 

íleo e o púbis, o osso do quadril ou 

coxal (SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

   

Jejum F 

 

 

    

  Estado de uma pessoa que por 

prescrição médica, não pode 

consumir alimento ou água ou 

qualquer bebida, por um 

determinado tempo (GUIMARÃES, 

2002) 
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Jejunostomia L 

 

 

 

 

 

    

  Orifício (abertura) na região da 

barriga por onde se passa um tubo 

flexível (sonda) que alcança uma 

parte do intestino para alimentar 

uma pessoa que não pode ou não 

consegue se alimentar pela boca. 

Ligação cirúrgica do jejuno ao 

abdome, formando uma abertura 

artificial (GUIMARÃES, 2014) 

  

 

 

 

 

    

 

Jovem C 
 

    

  Quem está na juventude 

(FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Laboratório L 

 

 

 

    

  Local onde se fazem as experiências 

cientificas e investigações, ou onde 

se fabricam medicamentos e 

produtos químicos ou biológicos 

(GUIMARÃES, 2014) 

 

 

 

    

  

Lateral L 
  

     

 Situado ao lado (GUIMARÃES, 

2014) 

   

Lençol M 

 

 

 

  Cada uma das peças retangulares 

de tecido leve, geralmente de 

algodão, linho ou cetim, usado como 
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    roupa de cama, uma sobre o colchão 

e outra para cobrir a pessoa 

(WEISZFLOG, 2015) 

    

Liberar A 
 

    

  
Tornar livre (FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Linfonodo L 

 

    

    

  
Glânglio ou íngua (GUIMARÃES, 

2014) 

  

   

    

 

Líquido F 
  

    

  Qualquer substância líquida (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

 

    

  

Lucidez  F 
 

    

  Funcionamento normal das 

faculdades mentais (REY, 2003) 

 

    

  

Manta térmica M 

 

 

    

  É um método de aquecimento não-

invasivo, que pode reverter a 

progressão da hipotermia 

(GUIMARÃES et al., 2012) 

 

 

    

 

 

    

 

Maqueiro M 
 

    

  Condutor de maca (WEISZFLOG, 

2015) 

 

    

  

Meato urinário L 
 

    

  Orifício externo da uretra 

(WEISZFLOG, 2015) 

 

    

  

Melena F    Fezes com sangue; apresenta odor    
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    característico (MARQUES; REIS, 

2013) 

    

Membro inferior L 
 

    

  Coxa, perna e pé (GUIMARÃES, 

2014) 

 

    

  

Membro superior L 
 

    

  Braço, antebraço e mão 

(GUIMARÃES, 2014) 

 

    

  

Momento T 

 

    

 

 

 

 Espaço de tempo indeterminado, 

geralmente de curta duração 

(WEISZFLOG, 2015) 

 

    

  

Mucosa L 

 

 

 

    

  Membrana que reveste as cavidades 

do organismo, como estômago, 

pulmões, boca, esôfago, traquéia, 

uretra, retro, canais que se abrem 

para o exterior; e segregam muco 

(GUIMARÃES, 2014) 

 

 

 

    

  

Mudar A 

 

    

  Deslocar ou dispor de outro modo; 

remover para outro lugar 

(WEISZFLOG, 2015) 

 

    

  

Murmúrio vesicular F 
 

    

  Ruído respiratório normal 

(VASSOLER; SARMENTO, 2007) 

 

    

  

Murmúrios  F    Sons de sopro ou sussurro criados    
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por mudanças no fluxo sanguíneo 

pelo coração e anormalidade na 

respiração (POTTER; PERRY; 

ELKIN, 2013)   

Nebulização M 

 

    

  Tratamento por meio da nebulização 

de um líquido (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

 

 

 

    

 

Necrotério L 

 

    

  Local onde se depositam os 

cadáveres (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

 

    

  

Normocardia F 
 

    

  
Batimentos cardíacos normais 

 

    

  

Normocrômico J 

  

     

 Que apresenta coloração normal ou 

que se cora normalmente (MURTA, 

2009) 

   

Normotenso J 

  

     

 Que está com a pressão arterial 

normal (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011)  

   

Normotermia F 
 

    

  Normalização na temperatura 

corporal (SANTOS, 2014) 

 

    

  

Nutrição enteral F    Alimento administrado ao paciente    
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    geralmente através de sondas 

colocadas no estômago ou intestino 

delgado (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

    

Palidez F 
 

    

  Cor ou qualidade do que é pálido 

(FERREIRA, 2010) 

  

    

 

Papaína M 

 

    

 

 

 

 

    

  Enzima proteolítica, constituída por 

um conjunto de proteases 

sulfidrílicas, extraídas da planta 

Carica papaya. Indicada em todas as 

fases do processo de cicatrização; 

feridas secas ou exsudativas, 

colonizadas ou infectadas, com ou 

sem áreas de necrose 

(MANDELBAUM; DI SANTISII; 

MANDELBAUM, 2003) 

 

 

 

 

 

 

    

  

Parasitológico de fezes M 

 

 

    

  Tem por objetivo o diagnóstico de 

parasitas intestinais por meio da 

pesquisa de estruturas parasitárias 

eliminadas nas fezes (NEVES, 2011) 

 

 

    

 

 

    

 

Pastoso J    Que tem consistência de pasta.    
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     Viscosos, pegajoso (BARSA, 2003) 

Permanecer A 

 

    

  Conservar-se ou persistir no mesmo 

estado ou qualidade sem mudança 

(FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Piora J 
  

     

 Agravação de um estado patológico 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

   

Plantão M 

 

 

    

  Horário de serviço escalado para o 

profissional exercer suas atividades 

em um hospital (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

 

 

    

  

Plasma F 

 

 

    

 

 

     

 Parte líquida que compõe o sangue, 

na qual encontramos os elementos 

figurados e o fibrinogênio (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

 

 

    

  

Pleurotomia M 

 

 

 

    

  Incisão cirúrgica da pleura pariental 

através da parede do torax, cuja 

finalidade é evacuar um derrame ou 

realizar uma biópsia de pleura ou 

pulmão (SILVA; SILVA; SANTIAGO, 

2011) 

 

 

 

    

  

Pneumatose intestinal F    Caracterizada pela presença de gás    



126 
 

    na parede do cólon (COSTA et al., 

2015) 

   

Pomada M 

 

 

 

    

  Preparação farmacêutica de 

consistência untuosa, composta por 

um corpo gorduroso, ao qual são 

incorporados princípios 

medicamentosos dissolvidos ou 

uniformemente dispersos (SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011)  

 

 

 

    

  

Posição de Fowler L 

 

 

    

  Posição semi-sentada, que se obtém 

com cama articulada (cama de 

Fowler) ou com auxílio de 

travesseiros (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

 

 

    

  

Pouco J 
  

     

 O que é em diminuta quantidade 

(FERREIRA, 2010) 

   

Preencher A 
 

    

  Encher completamente (FERREIRA, 

2010) 

 

    

  

Prescrição médica M 

 

 

    

  Ordem escrita relacionada ao 

tratamento de um paciente, datada e 

assinada por um médico (SILVA; 
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SILVA; VIANA, 2011) 

Presente T 
  

     

 Estar presente: assistir (FERREIRA, 

2010) 

   

Preservado J 
 

    

  Conservado, mantido, amparado, 

acondicionado (FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Pressão expiratória 

final positiva 
F 

 

 

 

    

 

 

 

 

     

 Consiste na aplicação de uma 

resistência à fase expiratória do ciclo 

respiratório, com o propósito de 

manter uma pressão positiva na via 

aérea (SILVA et al., 2009) 

  

 

 

    

 

Procurar A 

 

    

  Fazer diligência por encontrar, 

buscar, investigar (FERREIRA, 

2010) 

 

    

  

Pronto-socorro L 

 

    

  Hospital ou setor de um hospital 

onde se presta socorro médico de 

urgência (FERREIRA, 2010) 

  

    

 

Pulso L 

 

    

  É o batimento que se percebe em 

uma artéria e que corresponde, em 

condições fisiológicas, às contrações 

sistólicas cardíacas (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 
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Pupila L 

 

    

  Orifício situado no centro de cada 

íris e pelo qual passam raios 

luminosos (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

 

    

  

Raio X  M 

 

 

    

  Ondas eletromagnéticas de alta 

energia que variam, no 

comprimento, de 0,05 até 100 

unidades angström. Esses raios são 

empregados tanto no diagnóstico 

como na terapia (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

 

 

    

  

Realizar A 
 

    

  Tornar real, efetivo. Efetuar, 

executar (FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Referir A 
  

     

 Relatar oralmente ou por escrito 

(WEISZFLOG, 2015) 

   

Região inguinal L 

 

 

    

  Região do abdome localizada na 

parte pélvica inferior, tanto do lado 

esquerdo quanto do lado direito 

(SILVA; SILVA; SANTIAGO, 2011) 

 

 

    

  

Repouso F 
 

 

  Resposta do corpo, em decorrência 

do sono. Isenção de atividade, da 
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    mente ou corpo (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

    

Restrição F 
 

    

  Limitação imposta à realização de 

algo (WEISZFLOG, 2015) 

 

    

  

Ruídos adventícios F 
 

    

  Sons respiratórios anormais 

(CAROLYN, 2016) 

 

    

  

Sacro L 

 

 

 

    

 

 

 

     

 Peça óssea que resulta da soldura 

das cinco vértebras sacrais, 

localizadas na parte posterior da 

bacia óssesa, entre os dois ósseos 

ilíacos, em continução da coluna 

lombar (MARQUES; REIS, 2013) 

 

 

 

    

  

Satisfatório J 
 

    

  Regular, suficiente, aceitável 

(FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Solução alcoólica M 
 

    

  
Anti-séptico  

    

    

 

Sopro cardíaco F 

 

 

    

  Som produzido pela alteração na 

turbulência dos fluxos caríacos, 

devido a anormalidades na válvulas 

e dvisões cardíacas (MURTA, 2009) 

 

 

    

  

Solução fisiológica M    Soluto do cloreto de sódio a 9 por mil    



130 
 

     (GUIMARÃES, 2014) 

Solução glicosada M 
  

     

 É o soluto de glicose a 47 por mil 

(GUIMARÃES, 2014) 

   

Subclávia L 

  

 

     

 Abaixo da clavícula. Nome de artéria 

e veias que por aí passam 

(GUIMARÃES, 2014) 

   

Súbito  F 

 

 

    

  Que acontece sem previsão; que 

aparece de repente; que não pode 

ser previsto; repentino ou inesperado 

(FERREIRA, 2010) 

 

 

    

  

Suspender A 
 

    

  Interromper temporariamente 

(FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Taquipnéia F 

 

    

  Aumento de frequência dos 

movimentos respiratórios; respiração 

curta e acelerada (GUIMARÃES, 

2014)  

 

    

  

Tecido de granulação F 

 

 

 

    

  Projeções carnosas de tecido, 

macias e rosadas, que se formam 

durante o processo de de 

cicatrização de uma ferida não 

cicatrizada por intenção primária 
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(POTTER; PERRY; ELKIN, 2013) 

Tecido fibroso F 
 

    

  É uma variedade do tecido 

conjuntivo (GUIMARÃES, 2014) 

  

    

 

Técnico de 

enfermagem  
M 

 

 

 

    

  Possui formação profissional em 

conhecimentos básicos de 

enfermagem e realiza prestação de 

cuidados diretos ao paciente sob 

supervisão da enfermeira, exceto os 

pacientes graves, de alta 

complexidade clínica ou risco de 

morte (POTTER; PERRY; ELKIN, 

2013) 

  

 

 

    

 

Terapia de reidratação 

oral 
M 

 

 

 

    

  Consiste na administração de 

soluções apropriadas por boca para 

evitar ou corrigir a desidratação 

produzida pela diarreia (WORLD 

GASTROENTEROLOGY 

ORGANISATION, 2012) 

 

 

 

    

  

Tomografia 

computadorizada 
M 

 

 

 

  Método que permite examinar o 

corpo em cortes ou fatias 

transversais, sendo a imagem obtida 
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    através de raios X e auxílio de 

computadores (GUIMARÃES, 2014) 

    

Torpor J 

 

 

    

  Estado de embotamento geral, físico 

e psíquico, que, com frequência, se 

acompanha de sonolência(SILVA; 

SILVA; VIANA, 2011) 

 

 

    

  

Tosse produtiva J 

 

 

    

  Expulsão súbita de ar dos pulmões 

que efetivamente remove muco do 

trato respiratório e ajuda a limpar as 

vias aéreas respiratórias (POTTER; 

PERRY; ELKIN, 2013)   

 

 

    

  

Transfusão sanguínea M 

 

    

  Técnica de transferir sangue de um 

doador saudável para um cliente 

doente (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

 

    

  

Tricotomia M 

 

 

    

  Raspagem pré-operatória dos pelos 

de uma região do corpo (DICCINI; 

YOSHINAGA; MARCOLAN, 2009) 

 

 

    

  

Tubo endotraqueal M 

 

 

    

  Cânula introduzida através da boca 

ou narina, até a traqueia para 

permitir a passagem do ar até os 
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pulmões (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

Ultrassonografia M 

 

 

    

  Em radiologia, método diagnóstico 

que, mediante a emissão de ondas 

sonoras de alta frequência, permite a 

visualização de órgãos internos do 

corpo, ecografia (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

 

 

    

  

Urocultura M 

 

    

  Cultura de microrganismos a partir 

da urina retirada por meio de 

procedimento estéril (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

 

    

  

Utilizar A 
 

    

  Servir-se de; empregar utilmente 

(FERREIRA, 2010) 

 

    

  

Veia jugular  L 

 

 

 

    

  Cada uma das três veias (a jugular 

anterior, a jugular externa e a jugular 

interna) localizadas na parte lateral 

do pescoço (SILVA; SILVA; VIANA, 

2011) 

 

 

    

  

Ventilação mecânica M 
 

 

  Ventilação e oxigenação dos clientes 

portadores de insuficiência 
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respiratória aguda com auxílio de um 

ventilador mecânico ou respirador 

(SILVA; SILVA; VIANA, 2011) 

    

Verbalizar A 
 

    

  Expor verbalmente (WEISZFLOG, 

2015) 

 

    

  

Via aérea superior L 

 

 

    

  Parte do aparelho respiratório 

constituído por nariz, fossas nasais, 

seios perinasais, boca, faringe e 

laringe (HINKLE; CHEEVER, 2015) 

 

 

    

  

Vigil F 
  

     

 Acordado, desperto (SILVA; SILVA; 

VIANA, 2011) 

   

Legenda: F= foco; J= julgamento; M= meios; A= ação; T= tempo; L= localização; C= cliente. 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa 
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ANEXO B – Termo de consentimento 

 


