
1 
 

  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM  

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

FERNANDO HIAGO DA SILVA DUARTE  

 

 

 

BANCO DE TERMOS DA LINGUAGEM ESPECIAL DE ENFERMAGEM PARA 

PACIENTES COM LESÃO POR PRESSÃO  

 

 

 

 

 

 

 

NATAL  

2017 

 



2 
 

  

FERNANDO HIAGO DA SILVA DUARTE  

 

 

 

 

BANCO DE TERMOS DA LINGUAGEM ESPECIAL DE ENFERMAGEM PARA 

PACIENTES COM LESÃO POR PRESSÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal  

2017 

Dissertação apresentado ao Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) como requisito 

parcial para obtenção do título de Mestre em 

Enfermagem  

 

Área de Concentração: Enfermagem na atenção à 

Saúde  

Linha de Pesquisa: Vigilância à Saúde  

 

Orientador: Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da 

Silva 



3 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Sistema de Bibliotecas – SISBI 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN – Biblioteca Setorial Bertha Cruz Enders 

Escola de Saúde da UFRN – ESUFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duarte, Fernando Hiago da Silva. 

Banco de termos da linguagem especial de enfermagem para pacientes com 

lesão por pressão / Fernando Hiago da Silva Duarte. – 2018. 

118f. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem)–Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde. Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem. Natal, RN, 2018. 

Orientador: Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva. 

1. Processo de Enfermagem - Dissertação. 2. Diagnóstico de Enfermagem – 

Dissertação. 3. Úlcera por Pressão – Dissertação. I. Silva, Richardson 

Augusto Rosendo da. II. Título. 

RN/UF/BS-ESUFRN                            CDU: 616-083 



4 
 

  

FERNANDO HIAGO DA SILVA DUARTE  

BANCO DE TERMOS DA LINGUAGEM ESPECIAL DE ENFERMAGEM PARA 

PACIENTES COM LESÃO POR PRESSÃO  

 

Dissertação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em 

Enfermagem.  

Data: Natal/RN, 18 de dezembro de 2017.  

 

 

Aprovada em: 18/12/2017 

 

BANCA EXAMINADORA  

 

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva (Presidente) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

 

___________________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Alzete de Lima (Examinador interno) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

 

___________________________________________________ 

Profa. Dra. Isabelle Katherinne Fernandes Costa  (Examinador interno) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

 

___________________________________________________ 

Profa. Dra. Mirian Alves da Silva  (Examinador externo) 

Universidade Federal da Paraíba  

___________________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Miriam de Lima Nóbrega (Examinador externo) 

Universidade Federal da Paraíba 

 

 



5 
 

  

AGRADECIMENTOS  

 

Agradeço a Deus pelo dom da vida e por sua infinita misericórdia nos momentos das 

dificuldades, és meu pai, meu mestre, meu advogado fiel, meu protetor, minha rocha inabalável, meu 

porto seguro e minha esperança, nada seria possível sem ti.  

Aos meus pais pelo amor incondicional, apoio, incentivo e compreensão durante os diversos 

momentos de ausência. A vocês o meu eterno amor agradecimento, esta conquista é nossa, todo o 

esforço valeu a pena.  

Aos meus irmãos e familiares, pelos momentos de alegria e tristeza, pelas perdas e ganhos 

conquistados, pelo amor e respeito incondicional e pela felicidade do crescimento familiar, vocês são 

fundamentais na minha vida.    

Ao meu orientador Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva por ter me acolhido no 

grupo de pesquisa desde a graduação e pela dedicação no desenvolvimento desta pesquisa e durante o 

percurso da Pós-graduação. 

Aos meus amigos e eternos irmãos que a casa de Saúde São Lucas me proporcionou em 

especial Junior Gomes, Lorena Cabral, Mayara Teixeira, Samara Câmara, Sheyle Melo, Thais 

Moreira, Vanessa Queiroz, Karina Costa, Irani Lima, Sama Mikaella, Carla Galvão e Alcides Viana 

pelo apoio nos momentos difíceis, pela mão amiga quando todo parecia perdido e pelo suporte nos 

plantões noturnos meu muito obrigado pela dedicação e carinho.  

À equipe de professores da disciplina de Alta Complexidade, antes foram meus professores e 

hoje são meus colegas de trabalho, pelo acolhimento e disponibilidade em promover meu crescimento 

profissional e pessoal, vocês são exemplos de companheirismo e humanidade, são meus exemplos de 

professores.  

À Profa. Dra. Ana Elza Oliveira de Mendonça pelo voto de confiança e por me ajudar a 

construir os degraus da docência e pelas oportunidades de crescimento intelectual e pessoal.   

Aos professores da banca de qualificação que contribuíram de forma significativa na 

lapidação desta pesquisa e aos membros da banca de defesa, Profa. Dra. Maria Alzete de Lima, 

Isabelle Katherine Fernandes, Mirian Alves da Silva e Maria Miriam de Lima Nóbrega, agradeço pelas 

valiosas contribuições.  

Ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, pela contribuição na minha formação acadêmica e profissional.  

À Casa de Saúde São Lucas, por ter permitido a realização deste estudo em especial à 

Gerente de enfermagem Susana Maria M. de Oliveira e o Diretor Geral Dr. Sidney Gurgel pela 

autorização deste estudo. Muito obrigado a todos os funcionários envolvidos e todos os colegas de 

trabalho pela significativa contribuição neste estudo.   

 

  



6 
 

  

LISTA DE ILUSTAÇÕES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Evolução dos eixos da CIPE® versão 1.0 ........................................................................................ 24 

Quadro 01 – Classificação das necessidades humanas básicas ................................................................... 26 

Quadro 02 – Número de pacientes com lesão por pressão notificados durante 2014 a 2016.................... 29 

Quadro 03 – Critérios de Fehring e critérios de Fehring modificados................................................................... 31 

Quadro 04 – Termos extraídos do estudo, Natal/RN 2017...................................................................................... 37 

Figura 02 – Distribuição dos resultados, Natal/RN, 2017 ............................................................................. 35 

Quadro 05 – Termos constantes na CIPE® versão 2017......................................................................................... 46 

Quadro 06 – Termos não constantes na  CIPE® versão 2017................................................................................. 51 

Quadro 07 –  Termos extraídos de pacientes com lesão por pressão, validados por especialistas ........... 55 

Quadro 08 – Distribuição dos termos de enfermagem segundo as Necessidades Humanas Básicas........    64 



7 
 

  

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES  

 

 

CIPE
®

 Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem  

CIE Conselho Internacional de Enfermeiros  

COFEN Conselho Federal de Enfermagem 

SAE Sistematização da Assistência de Enfermagem  

NIC Nursing Intervention Classification  

NANDA-I NANDA Internacional  

NOC Nursing Outcome Classification 

CCC     Classificação para o Cuidado Clinico  

PNSP Programa Nacional de Segurança do Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

  

RESUMO 

DUARTE, F. H. S. Banco de termos da linguagem especial de enfermagem para 

pacientes com lesão por pressão.  2017. 118 fls. Dissertação (Mestrado Acadêmico em 

Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal/RN, 2017. 

 

A lesão por pressão é o resultado da pressão prolongada sobre uma área do corpo do paciente 

diminuindo a circulação sanguínea minimizando a distribuição de sangue, nutrientes e 

oxigênio nesta área desencadeando destruição e morte tecidual, pois o tecido mole é 

comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície rígida durante um período de 

tempo prolongado. O banco de termos da linguagem especial de enfermagem identifica 

conceitos que contribuem com a construção de diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem. A utilização desse banco direcionada a pacientes com lesão por pressão permite 

desenvolver de forma piramidal a identificação de um vocabulário próprio direcionado ao 

cuidado de enfermagem. O estudo teve por objetivo construir um banco de termos da 

linguagem especial da enfermagem para pacientes com lesão por pressão utilizando a CIPE
® 

versão 2017, com base na Teoria das Necessidades Humanas Básicas. Trata-se de um estudo 

terminológico em um hospital privado na capital do nordeste do Brasil desenvolvida em seis 

etapas: 1) Identificação e coleta dos termos relevantes à prática da Enfermagem relacionada à 

lesão por pressão; 2) Extração dos termos dos prontuários e eliminação das repetições; 3) 

Normalização dos termos; 4) Mapeamento cruzado entre termos extraídos e os termos 

constantes na CIPE
® 

versão 2017; 5) Refinamento dos termos; 6) Validação das afirmativas 

do banco de termos. Obteve-se aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob parecer nº 2.356.736 e Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética nº 76777017.20000.5537. Identificaram-se 391 termos que foram 

submetidos ao processo de mapeamento cruzado e validação de especialistas que resultou em 

370 termos, sendo 225 termos constantes e 145 termos não constantes na Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem, versão 2017. O estudo permitiu explorar e 

conhecer os termos utilizados pelos enfermeiros na assistência prestada ao paciente com lesão 

por pressão, possibilitando o desenvolvimento futuro dos enunciados de diagnósticos / 

resultados e intervenções de enfermagem e também a unificação da linguagem profissional do 

enfermeiro.   

Descritores: Processos de enfermagem; Terminologia; Diagnóstico de enfermagem; 

Enfermagem; Classificação; Úlcera por pressão. 
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ABSTRACT 

DUARTE, F. H. S. Bank of terms of the special nursing language for patients with 

pressure injury. 2017. 118 fls. Dissertation (Master's Degree in Nursing) - Graduate Program 

in Nursing, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2017. 

Pressure injury is the result of prolonged pressure on an area of the patient's body by 

decreasing blood circulation, minimizing the distribution of blood, nutrients, and oxygen in 

this area, triggering destruction and tissue death, as the soft tissue is compressed between a 

bone prominence and a hard surface for an extended period of time. The terms bank of the 

special nursing language identifies concepts that contribute to the construction of nursing 

diagnoses, results and interventions. The use of this bank aimed at patients with pressure 

lesions allows the development of a pyramidal identification of an own vocabulary directed to 

nursing care. The aim of the study was to construct a bank of terms of the special nursing 

language for patients with pressure injury, using the International Classification for Nursing 

Practice version 2017. This is a terminological study in a private hospital in the northeast 

capital of the Brazil developed in six steps: 1) Identification and collection of terms relevant 

to the practice of Nursing related to pressure injury; 2) Extraction of the terms of the medical 

records and elimination of repetitions; 3) Standardization of terms; 4) Cross-mapping between 

extracted terms and the terms in CIPE® version 2017; 5) Refinement of terms; 6) Validation 

of the terms bank statements. Approval was obtained from the Research Ethics Committee of 

the Federal University of Rio Grande do Norte, under opinion no. 2.356.736 and Certificate of 

Presentation for Ethical Appreciation nº 76777017.20000.5537. It was identified 391 terms 

that were submitted to the process of cross-mapping and validation of specialists that resulted 

in 370 terms, being 225 constant terms and 145 terms not included in the International 

Classification for Nursing Practice, version 2017. The study allowed to explore and to know 

the terms used by nurses in the care provided to the patient with pressure injury, allowing the 

development of statements of diagnosis/results and nursing interventions and also the 

unification of nurses' professional language. 

Descriptors: Nursing processes; Terminology; Nursing diagnosis; Nursing; Classification, 

Pressure ulcer. 
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1 Introdução  

1.1 Delimitação do problema  

 

A lesão por pressão é o resultado da pressão prolongada sobre uma área do corpo do 

paciente diminuindo a circulação sanguínea minimizando a distribuição de sangue, nutrientes 

e oxigênio nesta área desencadeando destruição e morte tecidual, pois o tecido mole é 

comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície rígida durante um período de 

tempo prolongado (NPUAP, 2016).  

Os locais em que frequentemente encontram-se as lesões por pressão são as regiões 

trocantéricas, sacrococcígeas, isquiáticas e espinhas ilíacas, joelhos (face anterior, medial e 

lateral), tornozelos, calcâneos, cotovelos, espinha dorsal, região occipital e orelhas. Tais 

lesões podem ocasionar complicações adicionais como o comprometimento da autoimagem e 

autoestima dos pacientes, dor, sofrimento, eleva o índice de morbimortalidade, aumenta o 

tempo de internação, o custo com cuidados ao paciente e um enorme encargo financeiro para 

os serviços de saúde
 
(SILVA et al. 2011). 

 Ao longo do tempo alguns já foram utilizados para caracterizá-las como as escara, 

úlcera de decúbito, úlcera de compressão, ferida de pressão ou úlcera por pressão. Contudo, o 

termo atual “lesão por pressão” encontra-se como mais apropriado, pois o termo “úlcera” foi 

modificado por entender que este abrange somente as lesões abertas, dificultando na 

identificação de alguns tipos de lesões ocasionadas também pela pressão (SOARES; 

MACHADO; BEZERRA, 2016). 

Esta lesão é desencadeada a partir de dois determinantes etiológicos críticos: a 

duração e a intensidade da pressão, agregados à tolerância dos tecidos para suportarem 

determinada pressão, principalmente em regiões anatômicas de proeminências ósseas (SILVA 

et al. 2011). Atrelado a estes fatores de riscos existem os fatores intrínsecos e extrínsecos.  

Entre os fatores intrínsecos, considerado como não modificáveis, destaca-se idade 

avançada, principalmente em pacientes maiores de 65 anos ou mais, mobilidade reduzida ou 

ausente, alteração do nível de consciência (sedação), alteração do estado nutricional, as 

anemias, edemas, vasoconstrição medicamentosa, vasculopatias, incontinências fecais e 

urinárias (NPUAP, 2016). 

 Quanto aos fatores extrínsecos, considerado como modificáveis, destacam-se os 

fatores ambientais, dentre eles os mais relevantes são a umidade, déficit na higiene, 

cisalhamento, uso de instrumentos ortopédicos, sondas e cateteres fixadas de forma 

inadequada, uso incorreto de agentes físicos/químicos, tipos de colchões, assentos 
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inadequados e ausência de mudança de decúbito
 
(SOUSA JÚNIOR et al., 2016; BEZERRA et 

al., 2014; SILVA et al., 2013). 

Como estratégia para reduzir esses fatores de risco alguns serviços de saúde utilizam  

protocolos, cujo objetivo é aplicar medidas preventivas individualizadas a serem adotadas 

considerando o risco de cada paciente, dentre as escalas de predição de risco uma das mais 

utilizadas é a escala de Braden
 
(ROCHA; BARROS, 2012). 

No contexto do processo de enfermagem, esta escala é um instrumento útil para 

direcionar e auxiliar no processo de sistematização da assistência de enfermagem (SAE), pois 

auxilia no processo de coleta de dados sinalizando ao profissional enfermeiro os fatores de 

risco que o paciente apresenta e que pode assim desencadear a lesão por pressão 

(GONÇALVES et al., 2011). 

A implementação da SAE é de extrema relevância para contribuir com a melhoria da 

qualidade da assistência, pois é uma metodologia de trabalho onde o profissional enfermeiro 

aplica seus conhecimentos técnico-científicos na assistência aos pacientes, oferecendo suporte 

e respaldo científico, segurança e conduzindo as estratégias implementadas fornecendo 

autonomia, credibilidade, competência e visibilidade da enfermagem (BAVARESCO; 

LUCENA, 2012). 

Em 1979, no Brasil, Wanda Horta propôs implementar um modelo do processo de 

enfermagem, e este modelo apresentava as seguintes fases histórico de enfermagem, 

diagnóstico de enfermagem, plano assistencial, prescrição de enfermagem, evolução de 

enfermagem e prognóstico de enfermagem (COFEN, 2009). 

No ano de 2002, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) formulou a Resolução 

nº 272/2002, onde dispõe sobre a Sistematização da Assistência de enfermagem e a 

implementação do processo de Enfermagem nas instituições de caráter público ou privado, 

porém no ano de 2009 houve uma retificação desta resolução pela Resolução 358/2009, 

estabelecendo que a consulta de enfermagem fosse organizada por método fundamentado no 

processo de enfermagem, sendo composto pelas cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes, sendo estas a coleta de dados (histórico), diagnóstico de 

enfermagem, planejamento, implementação e avaliação de enfermagem. Vale salientar que a 

realização do diagnóstico e prescrição das intervenções de enfermagem é de caráter privativo 

do enfermeiro (COFEN, 2009). 

Os anseios e a preocupação na busca pelo conhecimento científico específico da 

enfermagem sempre existiu e as inquietações se deram em meados da década de 50, com o 

desenvolvimento das teorias de enfermagem, com intuito de caracterizar e identificar 



13 
 

  

conceitos inerentes à profissão e a utilização destas teorias na prática assistencial 

(ALBUQUERQUE; NÓBREGA; GARCIA, 2007). 

 As fases inerentes ao processo de enfermagem, de acordo com cada modelo conceitual 

a ser utilizado, possibilitaram o desenvolvimento dos sistemas de classificação em 

enfermagem, dentre os sistemas destacam-se: Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE
®
), Taxonomia II da NANDA Internacional, Classificação das 

Intervenções de Enfermagem (NIC), Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC), 

Classificação para o Cuidado Clínico (CCC), Classificação para o Sistema de Omaha.     

 A assistência de enfermagem pautada em uma metodologia científica visando 

aprimorar a qualidade da assistência e, consequentemente fornecer maior segurança e mais 

autonomia aos pacientes como também aos que fazem uso do conhecimento técnico e 

científico proporcionando implicações positivas para o paciente, família, comunidade e a 

Enfermagem (MEDEIROS et al., 2013). 

Desta forma a consulta de enfermagem quando realizada de maneira adequada, permite 

ao enfermeiro identificar as situações ou os problemas, as vulnerabilidades e as 

potencialidades do cliente com foco no uso do raciocínio clínico determinando os possíveis 

diagnósticos e resultados de enfermagem e desenvolver o raciocínio terapêutico para planejar 

as intervenções de enfermagem e a partir de seus registros realizados durante a assistência, 

obter indicadores de saúde por meio do julgamento clínico, direcionar o cuidado e avaliar a 

qualidade da assistência prestada (FIDELLS, 2013). 

 O profissional de enfermagem precisa buscar constantemente a qualificação, para que 

assim promova uma assistência organizada, direcionada e de forma sistemática, nesse sentido, 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) trata-se de um trabalho profissional 

especifico e pressupõe diversas ações dinâmicas e inter-relacionadas, que pode ser implantado 

em todos os ambientes de saúde (SOUZA NETO, 2015). 

Para a Enfermagem a metodologia utilizada na organização e implementação do 

cuidado ao cliente, seja ele indivíduo, família ou comunidade, denomina-se Processo de 

Enfermagem, composto por histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano 

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

enfermagem.  A sua elaboração colabora na prestação de um cuidado de enfermagem de 

maior qualidade, direcionando a equipe de enfermagem e contribui para a definição do papel 

do enfermeiro, proporciona uma linguagem própria, e desenvolvimento da profissão 

(CARVALHO, 2009). 



14 
 

  

O Processo de Enfermagem exige habilidades do profissional, atribuídas e pautadas em 

seu julgamento clínico, organizando e fundamentando a assistência e fornecendo ao 

enfermeiro a liberdade e a capacidade de programar ações que devem ser executadas e 

implementadas, direcionando os possíveis resultados esperados (AMARAL et al., 2011).      

O julgamento clínico estimula e exige dos profissionais habilidades atuantes no 

processo de organização e sistematização da assistência, fundamentado no processo de 

enfermagem. Sendo assim, o enfermeiro tem a capacidade de decidir que ações devem ser 

executadas, bem como a forma de implementá-las (ALVES; BORGES; BRITO, 2014).  

 Entre as etapas do processo, a primeira etapa denominada coleta dados ou histórico 

atua na apuração de informações sobre a pessoa, família, como também a coletividade 

humana e sobre suas respostas em determinados momentos, nesta etapa podemos identificar 

os possíveis problemas (COFEN, 2009)  

 Na segunda etapa, os diagnósticos de enfermagem, atuam de forma significativa na 

tomada de decisões mediante o julgamento clínico, que também pode ser baseado, na 

Taxonomia II da NANDA Internacional. Desta forma os diagnósticos de Enfermagem são 

constituídos por título, por uma definição conceitual, por características definidoras e fatores 

relacionados ou de risco (NANDA, 2015). 

 O Planejamento de enfermagem determina os resultados que se esperam alcançar e as 

intervenções de enfermagem que serão realizadas de acordo com os Diagnósticos de 

Enfermagem identificados, caracterizando assim a Terceira etapa do processo (COFEN, 

2009). 

 A quarta etapa do Processo de Enfermagem (PE) é a implementação das ações ou 

intervenções de enfermagem determinadas na etapa anterior. A prescrição de enfermagem ou 

plano assistencial direciona as ações da equipe de enfermagem na execução do atendimento e 

do cuidado do indivíduo. A seguir a quinta etapa que envolve o processo de avaliação e 

reavaliação dos resultados presentes após as ações estabelecidas (COFEN, 2009). 

 Sobre a operacionalização do Processo de Enfermagem frente ao atendimento das 

necessidades de saúde do paciente com lesão por pressão, deve-se avaliar a pertinência e a 

relevância do trabalho da enfermagem promovendo melhoria da qualidade da assistência e 

efetivando-se ferramentas em modelos conceituais, com a utilização de um sistema de 

classificação para a prática de enfermagem (AMANTE; ROSSETE; SCHNEIDER, 2009).   

 O desenvolvimento dos sistemas de classificação, na Enfermagem, teve início a partir 

da introdução do processo de enfermagem na década de setenta e tem mobilizado os 

enfermeiros para atender ao desafio de universalizar sua linguagem e evidenciar os elementos 



15 
 

  

da assistência prática e contribuindo para a formação dos sistemas e classificações 

(MEDEIROS, 2013). 

De forma geral, o caminho do processo de construção do Sistema de Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE
®
), forneceu elementos iniciais para o 

desenvolvimento da CIPE®, tendo este como base o agrupamento de termos segundo suas 

características (CUNHA, 2011).      

Passado por diversas modificações e aperfeiçoamentos a CIPE
®
 tem proporcionado 

inúmeros benefícios à comunidade científica pode-se apontar o estabelecimento de um padrão 

internacional que facilita a descrição e a comparação das práticas de enfermagem, 

representação de conceitos de enfermagem que são aplicados na prática internacional, 

nacional, regional e local em suas diversas especialidades, facilita o desenvolvimento de 

conjuntos de dados de enfermagem utilizado em pesquisas e melhorar a comunicação dentro 

da pesquisa de enfermagem (CLARES et al., 2013).     

 A CIPE
®
 é um sistema de classificação unificador dos elementos da prática de 

Enfermagem atribuindo diagnósticos, resultados e intervenções, proporcionando elucidar 

elementos da linguagem própria da enfermagem por meio da elaboração e construção de 

subconjunto terminológico considerado um importante recurso tecnológico para o trabalho da 

Enfermagem. Esta ferramenta é de grande importância por se tratar de um instrumento que 

fornece informações para descrever a prática da Enfermagem e contribui para melhorar a 

assistência e caso necessário modificar as conduta práticas, pois a assistência à saúde é um 

processo dinâmico, sujeito a mudanças, correlacionado com os focos da CIPE
® 

devido seu 

enfoque multiaxial nas ações e nos resultados de enfermagem. (AUGUSTIN et al., 2011).  

 Vale salientar que o processo de obtenção e extração dos termos pode ser feito a partir 

de registros de prontuários, como também documentos oficiais, instrumentos de pesquisas ou 

quaisquer outras fontes que possibilitem a obtenção de termos que sejam relevantes para a 

prática clínica de enfermagem tornando-a visível nos sistemas de informação da saúde, 

assegurando a qualidade na prática de enfermagem. Após a extração dos termos os mesmos 

devem ser transcritos em fichas terminológicas e posteriormente estes termos serão analisados 

e após o processo de análise por especialistas da área serão estruturados os subconjuntos 

terminológicos (CLARES, 2013). 

 Para a consolidação do banco de termos de acordo com o Modelo de Sete Eixos, sendo 

estes: a) Foco – área de atuação relevante para a enfermagem; b)Julgamento – opinião clínica 

ou determinação relacionada ao foco da Enfermagem; c) Cliente – sujeito ao qual o 

diagnóstico se refere e que é recipiente de uma intervenção; d) Ação – um processo 
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intencional aplicada a um cliente; e) Meios – uma maneira ou um método de desempenhar 

uma intervenção; f) Localização – orientação anatômica e espacial de um diagnóstico ou 

intervenção; g) Tempo – momento, período, instante, intervalo ou duração de um ocorrência 

(ARAÚJO, 2013). 

 Com a validação do banco de termos deve-se elaborar enunciados de diagnósticos, 

resultados e intervenções de enfermagem. Em concordância com as recomendações do 

Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE) e tendo como base a ISO 18.104:2014 da 

Organização Internacional de Padronização. Para estabelecer e construir a afirmativa de 

diagnóstico e resultados de enfermagem, deve – se utilizar as seguintes diretrizes: um termo 

do eixo Foco e do eixo Julgamento deve ser incluído obrigatoriamente; incluir termos 

adicionais, conforme a necessidade, dos eixos Foco e julgamento e dos demais eixos. Tem - 

se que o resultado esperado é a medida ou a condição de um diagnóstico, num intervalo de 

tempo, após uma determinada intervenção de enfermagem (CLARES, 2013).  

 Diante deste contexto, sabe-se que os modelos teóricos têm uma grande contribuição 

na prática assistencial da enfermagem e com o avanço do conhecimento teórico tornando 

possível a descentralização do modelo biomédico do cuidado favorecendo o foco do cuidado 

da enfermagem ao ser humano de forma holística e proporcionando meios para organizar as 

informações e os dados dos pacientes, interpretação e análise dos dados e avaliar os resultados 

do cuidado prestado (AMANTE; ROSSETE; SCHNEIDER, 2009). 

 A Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta, apresenta foco em três 

níveis de necessidade: Nível Psicobiológico abordando a nutrição, sono e repouso, a 

integridade física, a sexualidade e as eliminações; Nível Psicossocial abordando a segurança, 

o amor, o lazer e a aceitação e o Nível Psicoespiritual abordando as necessidades religiosas ou 

teológicas, éticas ou de filosofia de vida, onde as ações sistemáticas proporcionam um 

dimensionamento das necessidades humanas através de um estado de equilíbrio e 

desequilíbrio entre partes (HORTA, 1979).  

 O referido modelo conceitual de enfermagem visa assistir o ser humano no 

atendimento de suas necessidades básicas e torná-lo independente dessa assistência, quando 

possível, contribuindo para o autocuidado, recuperação e promovendo saúde em colaboração 

com outros profissionais (OLIVEIRA JUNIOR, 2015). 

 Diante do que foi apresentado e, conforme sugerido no referencial teórico estudado, 

questionou-se: Que termos e/ou conceitos da linguagem profissional de enfermagem podem 

ser identificados nos prontuários de pacientes hospitalizados com lesão por pressão? A partir 

desses termos, podem-se elaborar o banco de termos da linguagem especial de enfermagem 
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para pacientes com lesão por pressão? Esses termos podem ser mapeados com o Modelo de 

Sete Eixos da CIPE
®
 para identificação de termos constantes e não constantes nessa 

terminologia?  

 Ao alcance das respostas para esses questionamentos, espera-se contemplar uma 

necessidade na prática do enfermeiro na construção de terminologias que favorecerão o uso de 

uma linguagem unificada da Enfermagem.  

 Esta pesquisa promoverá a construção de um relevante recurso, em concordância com 

o modelo proposto pelo Programa CIPE®, que viabilizará a padronização de uma linguagem 

que seja direcionada para o grupo que, nacionalmente e mundialmente apresenta crescimento. 
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1.2 Justificativa e Relevância  

 

Com a necessidade a universalização da linguagem do cuidado facilitando a 

sistematização do processo de cuidar e a evolução dessa ciência e pensando na padronização e 

na necessidade de desenvolver uma terminologia para descrever os problemas de saúde 

diagnosticados e tratados pelos enfermeiros. Esta pesquisa é de grande relevância para o 

desenvolvimento técnico e científico da Enfermagem, para as instituições hospitalares e para 

os pacientes, pois esta temática abordada trata-se de um problema de saúde presente em 

grande parte dos hospitais e é uma meta a ser comprida pela portaria 529/2013 do Ministério 

da Saúde, presente no Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), sendo um de 

seus objetivos monitorar a incidência de lesão por pressão.  

Através dos resultados obtidos neste estudo será possível apontar com mais precisão 

e objetividade estratégias preventivas e intervenções resolutivas capazes de minimizar as 

incidências de lesões por pressão como também a construção de intervenções capazes de 

contribuir de forma significativa no que diz respeito aos custos hospitalares, ao tratamento e à 

recuperação dos pacientes.    

A relevância deste estudo também se estende a ampliar os estudos que fazem uso do 

Processo de Enfermagem, a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

(CIPE®), para que se possa unificador os elementos da prática de enfermagem atribuindo 

diagnósticos, resultados e intervenções, proporcionando elucidar elementos da linguagem 

própria da enfermagem por meio da elaboração e construção de subconjuntos terminológicos 

considerado um importante recurso tecnológico para o trabalho da enfermagem a fim de 

unificar a linguagem da profissão, garantir mais autonomia por meio do embasamento 

científico, mostrando a complexidade e a variedade do cuidar em enfermagem. 

Construir um vocabulário que padronize os termos clínicos na prática assistencial 

atinge a validade, a confiabilidade, a comunicação e a facilidade de padronização de cuidados 

e consolidar a enfermagem como ciência e fortalecer a prática clínica nos diversos contextos 

do cuidado, promovendo maior autonomia, visibilidade e reconhecimento profissional 

(CLARES, 2013). 
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2 Objetivos  

2.1 Objetivo geral  

 Construir um banco de termos da linguagem especial da enfermagem para pacientes 

com lesão por pressão utilizando a CIPE
® 

versão 2017, com base na Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas. 

2.2 Objetivos específicos  

 Identificar termos e/ou conceitos da linguagem profissional de Enfermagem 

identificados em prontuários de pacientes hospitalizados com lesão por pressão; 

 Realizar o mapeamento cruzado dos termos identificados nos prontuários com os 

termos constantes no Modelo de Sete Eixos da CIPE
®
; 

 Classificar os termos identificados, segundo o Modelo de Sete Eixos da CIPE
®
 versão 

2017 e de acordo com a teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda de 

Aguiar Horta.   
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3 Revisão de literatura  

3.1 Terminologia e a Enfermagem  

A terminologia é definida como um conjunto de palavras pertencentes a uma área da 

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

especializado, trata-se de uma disciplina linguística consagrada pelo estudo científico dos 

conceitos ou dos termos utilizados nas línguas de especialidade (PAVEL; NOLET, 2002).  

Na Enfermagem, a terminologia tem um importante papel, devido sua participação 

direta no desenvolvimento na prática assistencial, pois sua utilização proporciona melhorias 

nos registros através de padronizações da linguagem e termos, pois é utilizada como uma 

comunicação dentro de um determinado campo do conhecimento, possibilitando o 

desenvolvimento de um vocabulário específico da área e desta forma reduzindo ambiguidade, 

a partir de um vocabulário específico (FURTADO; NÓBREGA, 2007). 

Existem diversos motivos que impulsionam o desenvolvimento de terminologias de 

enfermagem no decorrer da sua história devido às perspectivas de identificação, denominação 

e a classificação dos conhecimentos essenciais utilizados por profissionais (ROGENSKI; 

KURCGANT, 2013). 

Atualmente a Enfermagem desenvolve diversas estratégias para padronização e 

formulação de terminologias próprias permitindo assim identificar, nomear e classificar 

conceitos e este serão utilizados em sistemas de informática, nas estratégias de ensino e no 

treinamento de profissionais, sendo utilizados no campo do conhecimento da área 

(MALUCELLI et al.,2010).  

No contexto de terminologias, atualmente verifica-se que as mais utilizadas por 

profissionais de enfermagem são: NANDA Internacional (NANADA -I), Nursing 

Interventions Classification (NIC), Nursing Outcomes Classification (NOC) e a Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) (CARVALHO; ALMEIDA, 2015).  

A CIPE teve seu início no final da década de 1980 quando o Conselho Internacional 

de Enfermeiros (CIE) (International Council of Nurses) aceitou as orientações da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) para construir um sistema de classificação para 

enfermagem e que o mesmo fosse utilizado de forma ampla e homogênea, proporcionando 

assim uma linguagem uniformizada entre os profissionais de enfermagem (ROCHA, 2013).   
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Na Enfermagem, os sistemas de classificação aparecem como uma necessidade de 

avançar em seu conhecimento, organizando e ordenando as suas atividades e auxilia na 

tentativa de definir o foco de sua prática, direcionando o cuidar do paciente de forma 

holística, voltando para suas necessidades, seja ele indivíduo, família ou comunidade 

(CUBAS et al., 2010).  

A ciência da Enfermagem já existe e continua a crescer e a fortalecer-se, porquanto 

resolve seus problemas, desenvolve um corpo de conhecimento através da reflexão sobre os 

problemas e a investigação e trabalha internacionalmente para desenvolver uma linguagem 

própria e que satisfaça, simultaneamente, a especificidade da profissão e os critérios de um 

sistema de classificação (ROGENSKI; KURCGANT, 2013).  

 Por isso, em 1989, no Congresso Quadrienal, realizado em Seul, na Coréia, o CIE 

informou a necessidade de desenvolver uma classificação internacional para a prática de 

enfermagem, devido à impossibilidade de designar uma linguagem específica da Enfermagem 

que impedia o reconhecimento adequado da sua contribuição para a saúde e para a assistência 

aos pacientes (CIE, 2007). 

Por volta de 1991, o CIE inicia os levantamento na literatura da área e uma pesquisa 

junto às associações filiadas ao CIE, para identificar, em âmbito internacional, os sistemas de 

classificação usados na Enfermagem. Nesse processo, identificaram-se classificações 

desenvolvidas na Austrália, Bélgica, Dinamarca, Suécia e Estados Unidos, e constatou-se que, 

nas diversas regiões e países do mundo, esses sistemas eram utilizados para descrever os 

elementos da prática profissional e se valorizava a ideia do desenvolvimento de um sistema de 

classificação que representasse a Enfermagem mundial (CARVALHO et al, 2013). 

Em 1993, o CIE divulgou o documento Nursing’s Next Advance: An International 

Classification for Nursing Practice - ICNP (Próximo avanço da enfermagem: Uma 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem - CIPE), com uma listagem de 

termos, identificados na literatura e nas diferentes classificações existentes, que eram usados 

para descrever os diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem (GARCIA; 

NOBREGA, 2009).  

Em 1996, o CIE publicou a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

– Versão Alfa: um marco unificador, contendo a Classificação de Fenômenos de Enfermagem 

e a Classificação de Intervenções de Enfermagem, com o objetivo de estimular comentários, 
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observações, críticas e recomendações de ajuste e, assim, iniciar um processo de 

retroalimentação com vistas ao seu aprimoramento. Na evolução, foi divulgada a CIPE
®
 a 

Versão Beta, em 1999, durante as comemorações dos 100 anos do CIE; a CIPE® a Versão 

Beta 2, em 2001; a CIPE
®
  a Versão 1.0, em 2005; e a CIPE

®
  a Versão 1.1, em 2008 e a 2.0, 

em 2009, em seguida a CIPE
® 

versão 2013, 2015 e mais recente de 2017 trabalhada neste 

estudo. Diferentes versões da CIPE
®

 foram disponibilizadas, mas o processo de revisão e 

padronização da classificação só foi possível a partir da versão 1.0, que foi influenciada pela 

norma ISO 18.104:2003 – Integração de um Modelo de Terminologia de Referência para 

Enfermagem (FREITAS; ALBERT, 2014). 

Durante a construção da versão Alfa, foram estabelecidos os pilares de sustentação de 

toda a estrutura da CIPE
®
. Para isso, usaram-se três pirâmides conceituais, estabelecidas após 

a identificação dos termos utilizados nas classificações aos quais foram agrupados conforme 

características comuns; em seguida foi feita uma compilação sistemática, gerando três 

pirâmides conceituais- classificação dos fenômenos de enfermagem e classificação das 

intervenções de enfermagem (FERNANDEZ; BRAZ, 2013). 

 Na versão Alfa a classificação dos fenômenos de Enfermagem tendo um enfoque 

monoaxial, representando o domínio do cliente (ser humano ou ambiente), listavam 293 

fenômenos de enfermagem. Já a classificação das intervenções, representavam as ações 

realizadas por enfermeiras, contendo uma classificação multiaxial na qual o termo ápice se 

subdivide segundo o principio geral de seis eixos: Ação, Objeto, Enfoque, Meios, Lugar do 

Corpo, e Tempo/Lugar (SILVA et al, 2015). 

Por volta de 1999 o CIE lança a Versão Beta da CIPE
®
, em decorrência das criticas e 

sugestões colocadas por enfermeiros. Nesta versão os principais componentes eram os 

fenômenos, as ações e os resultados de enfermagem, num enfoque multiaxial, os fenômenos 

estavam constituídos em oito eixos, sendo foco da prática de Enfermagem, Julgamento, 

Frequência, Duração, Local do Corpo, Topologia, Probabilidade e Portador. A Classificação 

de Ações de Enfermagem sofreu alterações passando de seis eixos para oito eixos 

denominados: Tipo de ação, Alvo, Meios, Tempo, Topologia, Localização, Via e Beneficiário 

(CIE, 2003). 

Posteriormente, em 2001, surgiram as versões Beta da CIPE
®
 que foi definida como a 

classificação dos fenômenos, ações e resultados de enfermagem. Considerando fenômenos 

como os aspectos de saúde relevantes para a prática de enfermagem. Porem, os organizadores 
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da CIPE
®
 reconheceram que a presente versão não respondia as expectativas da classe de 

enfermagem, e assim, alguns enfermeiros solicitaram readequações em relação aos termos, 

revisões gramaticais, correções de código e de definições. Nessa versão a construção dos 

fenômenos e ações era sustentada por  oito eixos em cada classificação (ICN, 2005). 

Em julho de 2005, no 23º Congresso Quadrienal do CIE, em Taiwan, foi lançada a 

CIPE
®
 Versão 1.0, que é mais do que meramente um vocabulário, é um recurso que pode 

acomodar vocabulários existentes, por meio de mapeamento cruzado com a possibilidade de 

ser usado para desenvolver novos vocabulários como uma terminologia computacional e que 

pode identificar a relação entre conceitos e vocabulários como uma terminologia de referência 

(LEAL, 2006). 

A CIPE
®

 Versão 1.0 é composta por 1.658 termos, que se encontram distribuídos em 

sete eixos ao quais são destinados a composição das afirmativas diagnósticas, resultados e 

intervenções com a possibilidade de serem organizadas em grupos significativos para a 

prática de enfermagem e futuros catálogos da CIPE
®
 (GARCIA; NOBREGA, 2003)

 
 

Os eixos que são definidos pelo CIE, ao qual constam na Versão CIPE
®
 1.0, são: 

Foco: área de atenção que é relevante para a Enfermagem, tem 816 termos, por exemplo: dor, 

eliminação, estupro, comunicação, insônia; Julgamento: opinião clínica ou determinação 

relacionada ao foco da prática de enfermagem, composta por 34 termos – Exemplos: 

melhorado, interrompido; Meios: uma maneira ou um método de desempenhar uma 

intervenção composta por 269 termos – Exemplos: bolsa de colostomia, fralda, coletor de 

urina; Ação: um processo intencional aplicado a um cliente, composto por 214 termos – 

Exemplos: trocar, promover, tranquilizar, melhorar; Tempo: o momento, período, instante, 

intervalo, ou duração de uma ocorrência, composta por 60 termos – Exemplos: admissão, 

frequente, raramente; Localização: orientação anatômica e espacial de um diagnóstico ou 

intervenções, composto por 238 termos – Exemplos: abdome, escola, posterior; Cliente: 

sujeito ao qual o diagnóstico se refere e que é o recipiente de uma intervenção por 27 termos – 

Exemplos: recém-nascido, cuidador e família, conforme mostra a Figura 01. 
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Figura 1 –  Da CIPE
®
 Versão Beta 2 para o Modelo dos sete eixos da CIPE

® 
Versão 1.0. 

Fonte: Internacional Council of Nurses    

 

A versão CIPE
®
 1.0 atende os preceitos estabelecidos da norma ISO 18.104: Modelo 

terminológico de Referencia da Enfermagem, da Organização Internacional de Normalização, 

publicada em 2003, que tem como objetivo estabelecer um modelo terminologia de referencia 

para a Enfermagem de modo coerente com as metas e os objetivos das terminologias em 

saúde, uma vez que apresenta os descritores mínimos obrigatórios para a construção de 

diagnósticos e intervenções de enfermagem e mais outros descritores para detalhá-los mais 

adequadamente (ICN,2005). 

A partir da ISO 18.104 e o modelo dos sete eixos ficou mais fácil de elaborar os 

diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem. O CIE define que para compor os 

enunciados de diagnósticos e intervenções de enfermagem deve-se adotar o critério de utilizar 

um termo do Eixo Foco e um termo do Eixo Julgamento, podendo, ainda, incluir termos 

adicionais dos demais eixos. Já, para a composição das intervenções de enfermagem 
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recomenda-se incluir um termo do Eixo Ação e pelo menos, um termo alvo, sendo 

complementados pelos demais termos dos outros eixos (HARDIKER, 2004). 

Em 2008, foi apresentada a CIPE
®
 Versão 1.1, disponível apenas on line, e aceita 

como parte da Família de Classificações Internacionais da OMS. O corpo dessa versão traz a 

inclusão de algumas afirmativas de diagnósticos, intervenções e resultados. No ano de 2009, 

durante o Congresso do CIE, em Durban, na África do Sul, foi lançada a Versão CIPE
®
 2.0. 

Representou o trabalho de inúmeros enfermeiros e outros especialistas durante os últimos 

anos. Está refinada com novos conteúdos, incluindo vários conceitos pré-combinado de 

diagnóstico, resultados e intervenções de enfermagem, no ano de 2011, durante o Congresso 

do CIE, na ilha de Malta, foi lançada e disponibilizada apenas no formato eletrônico a CIPE
®

 

2011, mas com browser, que permite a tradução para varias línguas, entre elas, o português 

(CARVALHO et al., 2013). Posteriormente formam lançadas as versões 2013, 2015 e 2017.  

 

3.2 Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta 

A proposta da teoria de Horta foi publicada em 1970 e influenciou a Enfermagem 

brasileira no movimento de utilização de uma metodologia para o processo de enfermagem 

baseado nas necessidades humanas básicas. 

Sua teoria engloba três leis gerais que regem os fenômenos universais: a lei do 

equilíbrio (homeostase ou hemodinâmica), que enuncia que “todo o universo se mantém por 

processos de equilíbrio dinâmico entre os seus seres”; a lei da adaptação, segundo a qual 

“todos os seres do universo interagem com o seu meio externo buscando sempre formas de 

ajustamento para se manterem em equilíbrio”; e a lei do holismo, que considera que “o 

universo é um todo, o ser humano é um todo, a célula é um todo; esse todo não é mera soma 

das partes constituintes de cada ser”(HORTA, 2011). 

Com base nessas leis, Horta considera que o ser humano (indivíduo, família e 

comunidade) é parte integrante do universo dinâmico e, portanto, sujeito às leis que o regem e 

a um estado de equilíbrio e desequilíbrio consequentes do seu próprio dinamismo. Esses 

estados de desequilíbrio geram as necessidades humanas, as quais são definidas por estados 

de tensão conscientes ou inconscientes, que levam os seres humanos a buscarem satisfação 

com a finalidade de manter seu equilíbrio dinâmico no tempo e no espaço (HORTA, 2011).  
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Quadro 1: Necessidades humanas básicas. 

Necessidades psicobiológicas  

Oxigenação, Hidratação, Nutrição, Eliminação, Sono e repouso, Exercício e 

atividades físicas, Sexualidade, Abrigo, Mecânica corporal, Motilidade, Cuidado corporal, 

Integridade cutâneo mucosa, Integridade física, Regulação: térmica, hormonal, 

neurológica, hidrossalina, eletrolítica, imunológica, crescimento celular, vascular, 

Locomoção, Percepção: olfativa, visual, auditiva, tátil, gustativa, dolorosa.  

Necessidades psicossociais  

Segurança, Amor, liberdade, Comunicação, Criatividade, Aprendizagem, Gregária, 

Recreação, Lazer, Espaço, Orientação no tempo e espaço, Aceitação, Autorrealização, 

Autoestima, Participação, Autoimagem, Atenção.  

Necessidades psicoespirituais  

Religiosa ou teológica, ética ou de filosofia de vida  

Fone: HORTA, 2011. 

A partir desse contexto, o objetivo da Enfermagem, para Horta, é de auxiliar os seres 

humanos a manterem seu equilíbrio dinâmico, seja prevenindo estados de desequilíbrio ou 

revertendo desequilíbrio em equilíbrio no tempo e no espaço, o que significa manter e 

recuperar a saúde (HORTA, 2011, p. 30).  

Nesse sentido, o conceito de Enfermagem, pode ser definido como ciência e arte de 

prestar assistência ao ser humano conforme suas necessidades básicas, promovendo ações 

capazes de torná-lo independente dessa assistência, cabem neste processo promover 

estratégias de ensino do autocuidado, ou de recuperação, manter e promover a saúde em 

colaboração com os demais profissionais de saúde, considerando o assistir em Enfermagem 

como fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode fazer por si mesmo (HORTA, 2011, p. 

28). 

Partindo desses conceitos, as funções do enfermeiro podem ser consideradas em três 

áreas ou campos de atuação distintos: área específica: assistir o ser humano no atendimento de 

suas necessidades básicas e torná-lo independente dessa assistência, quando possível, pelo 

ensino do autocuidado; área de interdependência ou de colaboração: corresponde à sua 

atividade na equipe de saúde, no que se refere à manutenção, à promoção e à recuperação da 

saúde; e área social: fundamenta-se em sua atuação como um profissional a serviço da 
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sociedade (função de pesquisa, ensino, administração, responsabilidade legal e participação na 

associação de classe) (HORTA, 2011, p. 40). 

Para que a Enfermagem atue de forma eficiente, é necessário que seu trabalho seja 

desenvolvido conforme o método científico que, na teoria de Horta, é representado pelo 

processo de enfermagem, descrito como a dinâmica das ações sistematizadas e inter-

relacionadas, visando à assistência ao ser humano. Por meio dele, é possível decidir quais 

elementos ou fatores (ações de cuidado) serão necessários para que determinado resultado 

seja atingido. Horta propõe um processo de enfermagem constituído por seis etapas: 1) 

histórico de enfermagem; 2) diagnóstico de enfermagem; 3) plano assistencial; 4) plano de 

cuidados ou prescrição de enfermagem; 5) evolução e 6) prognóstico.  

O alcance da proposta de Horta é vasto, e sua aplicação é viável tanto em atenção 

individual quanto coletiva, em todas as fases da vida e em qualquer domínio de assistência, 

pois é utilizada e valorizada por meio de projetos de Sistematização da Assistência em 

unidades de saúde no Brasil (BLAC et al., 2015). 
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4 Metodologia  

4.1 Caracterização do estudo  

Trata-se de um estudo terminológico que estruturou um Banco de termos da linguagem 

especial de enfermagem da CIPE
® 

versão 2017 para pacientes com lesão por pressão. 

 Segundo, Pavel e Nolet (2001), a pesquisa terminológica tem por finalidade identificar 

termos que informem e comuniquem nomenclaturas e enunciados especializados de uma 

determinada área do conhecimento, assim como, os conhecimentos especializados e autenticar 

a uso terminológico. 

 

 4.2 Local do estudo  

 

Esta pesquisa foi realizada em um Hospital privado, situado em Natal/RN. Trata-se 

de uma instituição de médio porte com capacidade para 133 leitos distribuídos em 12 leitos de 

Pronto Socorro que atende as seguintes especialidades de clínica médica, cardiologia, 

ortopedia, neurologia, quanto às unidades de internação estas apresentam 40 leitos de clínica 

cirúrgica, 72 leitos de clínica médica, centro cirúrgico e duas UTI’s, sendo estas distribuídas 

em 10 leitos que atende público geral adulto e a outra UTI com 10 leitos destinados as 

diversas doenças e 5 leitos direcionados a tratamentos cardiovasculares e um centro cirúrgico 

com Central de Material e Esterilização (CME).  

Para este estudo considerou-se os setores de internação hospitalar que possui 05 alas 

clínicas e 02 cirúrgicas. A escolha para esses ambientes se justifica pela característica de 

intensa atividade assistencial e por possuir rotina implementada de acompanhamento 

sistemático de lesões por pressão e riscos relacionados. Este é realizado por equipe composta 

por membros da comissão de curativo e enfermeiros de cada setor.    
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4.3 Sujeitos do estudo 

 

A população foi composta pelos pacientes identificados com lesão por pressão que se 

encontraram hospitalizados no referido hospital da cidade do Natal/RN, onde foram utilizados 

os termos extraídos dos registrados nos prontuários destes pacientes realizados pelo 

enfermeiro.  

Para o cálculo amostral, inicialmente realizou-se uma visita ao hospital, onde 

solicitou-se ao serviço de internamento um levantamento do total de internações e além disso 

foi solicitado ao Núcleo de Segurança de Pacientes (NSP) o quantitativo de pacientes com 

lesão por pressão nos últimos 3 anos. Após obtenção dessa informação, procedeu-se o cálculo 

do tamanho da amostra.  

Nesse sentido, o tamanho da população (N) inicial do estudo deu-se através do número 

médio de pacientes internado nos anos de 2014 a 2016 que desenvolveram lesão por pressão, 

segundo dados fornecido pelo NSP do referido hospital, expressos no quadro abaixo.  

Quadro 02 – Número de pacientes com lesão por pressão notificados durante 2014 a 2016. 

Natal/RN 2017.  

Ano Número de pacientes notificados com lesão por pressão 

2014 98 

2015 95 

2016 92 

Total 285 

Média 95 

 

Utilizou-se como população a média aritmética do número de pacientes notificados pelo 

NSP com lesão por pressão dos três últimos anos, ou seja, 95 usuários.  

O tamanho da amostra foi calculado através do seguinte procedimento. Foi atribuído um 

α=5% e margem de erro de 0,05. Como a proporção era desconhecida foi atribuído um p=0,05 

(variância máxima) utilizando a respectiva formula logo abaixo: 
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 𝑛 =
𝑝. 𝑞. 𝑁. 𝑍𝛼/2

2

𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑍𝛼/2.
2 𝑝. 𝑞

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑞 = (1 − 𝑝) 

 

 

 

Onde: 

  n: tamanho da amostra; 𝑍    
 

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

da população. 

 Como critério de elegibilidade a amostra foi de 77 prontuários de pacientes com lesão 

por pressão. Assim para selecionar os participantes foram adotados os seguintes critérios de 

inclusão: ter lesão por pressão (independentemente do seu estágio), apresentar idade acima de 

18 anos e estar hospitalizado na referida instituição para tratamento clínico ou cirúrgico. 

Critérios de exclusão: a descontinuidade na evolução dos prontuários.  

 

4.4 Especialistas para Validação de conteúdo  

 Também fizeram parte da amostra, especialistas para Validação de conteúdo por 

consenso dos termos da linguagem especial de enfermagem para paciente com lesão por 

pressão. 

Estudos que abordam o método de validação de conteúdo e/ou os critérios para seleção 

e definição de especialistas demonstram a falta de um padrão nos critérios para seleção de 

participante como juízes (GALDEANO; ROSSI, 2006; CHAVES; CARVALHO; ROSSI, 

2008; CARVALHO et al. 2008; CAÑON-MONTAÑEZ; RODRÍGUEZ-ACELAS, 2010; 

MELO et al. 2011; CALDEIRA et al. 2012).  

A seleção dos especialistas se deu por meio dos seguintes critérios: ser enfermeiro (a); 

docente, membro do grupo de pesquisa “Praticas Assistenciais e Epidemiológicas em Saúde e 

Enfermagem/PAESE/UFRN” e ser especialista em Dermatologia. Estes foram convidados a 

participar do estudo receberam, online, um e-mail explicativo com uma planilha a ser 

avaliada, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, bem como uma carta-convite. 

Seguindo o preconizado pelos critérios de Fehring todos os peritos selecionados para 

participar do estudo deverão atender a uma pontuação mínima de cinco pontos dentre os 
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critérios acima descritos. Em caso de discordância das definições solicitará o parecer de um 

terceiro perito.  

Segundo Fehring (1987) para que o enfermeiro seja considerado perito/especialista ele 

deve possuir título de mestre ou doutor, porém, diante da dificuldade em selecionar 

profissionais com esses critérios e que atuem na área de cuidados com a pele, o critério de 

maior pontuação foi mantido em partes, mas com a flexibilidade de ser aceito o profissional 

mesmo sem o título de mestre, mas com uma pós-graduação lato sensu cujo tema do trabalho 

de conclusão do curso tenha sido desenvolvido com ênfase em diagnóstico de enfermagem 

e/ou cuidados com a pele. O critério de periódicos indexados também foi flexibilizado. Os 

demais critérios foram mantidos. 

Dessa forma, foram utilizados no presente estudo os critérios de Fehring (1987) com 

modificações, conforme apresentados no quadro abaixo:  

Quadro 03 - Critérios de Fehring e Critérios de Fehring Modificados. Natal/RN, 2017. 

CRITÉRIOS DE FEHRING  CRITÉRIOS DE FEHRING 

MODIFICADOS  

Ser mestre em enfermagem (4p)  Ser enfermeiro especialista cujo tema do 

trabalho de conclusão do curso tenha sido 

desenvolvido com ênfase em diagnóstico 

de enfermagem e/ou cuidados com a pele 

ou mestre em qualquer área (4 pontos)  

Ser mestre em enfermagem, com 

dissertação na área de interesse de 

diagnóstico (1p)  

Ser mestre em enfermagem, com 

dissertação na área de interesse de 

diagnóstico de enfermagem e/ou cuidados 

com a pele (1 ponto)  

Pesquisas (com publicações) na área de 

diagnóstico (2p)  

Pesquisas (com publicações) na área de 

diagnóstico de enfermagem e/ou cuidados 

com a pele (2 pontos)  

Ter artigo publicado sobre diagnóstico em 

periódicos indexados (2p)  

Ter artigo publicado sobre diagnóstico de 

enfermagem e/ou cuidados com a pele (2 

pontos)  

Ter doutorado em enfermagem, com a tese 

na área de interesse de diagnóstico (2p)  

Ter doutorado em enfermagem, com teses 

na área de diagnóstico de enfermagem e/ou 

cuidados com a pele (2 pontos)  
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Ter prática clínica recente, de no mínimo 

um ano, na temática abordada (2p)  

Ter prática clínica recente, de no mínimo 

um ano, na área de cuidados com a pele 

e/ou experiência com a CIPE® na prática 

clínica, ensino ou pesquisa (2 pontos)  

Ter capacitação (especialização) em área 

clínica relevante ao diagnóstico de interesse 

(2p)  

Ter capacitação (especialização) em 

cuidados com a pele (2 pontos)  

Fonte: FEHRING, 1987; MELO et al. 2011. 

O único critério de exclusão adotado foi o especialista não completar todas as etapas 

de validação propostas pelo estudo. 

Inicialmente selecionaram-se seis especialistas, os quais passaram por um treinamento 

ministrado pelo pesquisador e orientador. O objetivo foi minimizar o viés no momento da 

validação. Para tanto abordou-se os seguintes temas: objetivos da pesquisa, o método 

utilizado, Sistematização da Assistência de Enfermagem, Processo de Enfermagem, Teoria 

das Necessidades Humanas Básicas, CIPE® e a explanação sobre elaboração de banco de 

termos de linguagem especial de Enfermagem.  

Após o treinamento, foi realizada uma avaliação com os seis especialistas, com o intuito 

de identificar quais profissionais possuíam maior capacidade de inferência dos termos de 

Enfermagem. Para tanto foram elaborados 05 casos clínicos fictícios, contendo anotações e 

evolução de enfermagem, envolvendo a temática do estudo. Nesses casos clínicos, foi narrado à 

história clínica fictícia e evolução de pacientes, então, a partir da evolução de enfermagem, o 

especialista deveria listar todos os termos de enfermagem. Os especialistas realizaram a inferência 

dos termos dos 05 casos, por três vezes, alcançando um total de 15 avaliações por especialista. 

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

Kappa para verificação a concordância entre pares. Frente aos resultados alcançados 

observou-se que os coeficientes gerais do Kappa obtiveram concordâncias quase perfeitas 

para três especialistas, os quais foram selecionados como especialistas do estudo. 

Assim foram selecionados três especialistas. Inicialmente foi enviado um e-mail com a 

carta convite (APÊNDICE A), um questionário para a caracterização dos especialistas e um 

instrumento constando todos os Diagnósticos/Resultados e intervenções de enfermagem e o 

termos com duas colunas, concorda, ou, não concordas com os dados. No mesmo e-mail foi 

encaminhando em anexo e com referência no texto constante no corpo do e-mail o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido – TCLE (APÊNDICE C).  
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 A amostra foi composto, portanto de 77 pacientes e 3 especialistas, totalizando 80 

participantes.  

 

4.5 Etapas do estudo   

 

Para atingir o objetivo proposto, o estudo foi desenvolvido em 6 etapas:   

 

 Primeira Etapa – Identificação e coleta dos termos relevantes à prática da Enfermagem 

relacionada à lesão por pressão; 

 Segunda Etapa – Extração dos termos dos prontuários e eliminação das repetições;  

 Terceira Etapa – Normalização dos termos; 

 Quarta Etapa – Mapeamento cruzado entre termos extraídos e os termos constantes na 

CIPE
® 

versão 2017 

 Quinta Etapa – Refinamento dos termos  

 Sexta Etapa – Validação das afirmativas do banco de termos; 

 

 A evolução dos enfermeiros nos prontuários foram digitadas e agrupadas em um único 

arquivo no formato Word®, o qual foi convertido para o formato de documento portátil 

(Portable Document Format - PDF). A extração dos termos ocorreu por meio de uma 

ferramenta computacional denominada Poronto, a qual processou o arquivo em PDF, 

resultando em uma lista de termos organizados por ordem de ocorrência, disposta em planilha 

Excel®. 

 Dentre os termos extraídos, foram selecionados substantivos, adjetivos e verbos com 

base na frequência de aparição e pertinência com a temática da pesquisa. Em seguida, os 

termos selecionados foram submetidos a um processo de normalização para padronização das 

flexões de gênero, número e grau dos substantivos e adjetivos, bem como das flexões verbais, 

com a finalidade de identificar e remover repetições de termos.  

Após a conclusão destas etapas os termos evidenciados, foram classificados pelo 

pesquisador e pelo orientador, em acordo com as necessidades Humanas Básicas do modelo 

conceitual de Wanda Horta, que tem como base o conceito de hierarquia da necessidades que 

influenciam o comportamento humano.  

Com isto o modelo foi utilizado para organizar e embasar a formulação futura dos 

diagnósticos/resultados de enfermagem e cada uma de suas respectivas intervenções, de 
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acordo com a ordem e prioridade das necessidades básicas, contemplando as necessidades 

psicobiológicas, necessidades psicossociais, necessidade psicoespiritual.    

  

4.6 Aspectos éticos  

 

A pesquisa seguiu as diretrizes e normas regulamentadoras das pesquisas 

envolvendo seres humanos estabelecidas na Resolução nº466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (Brasil, 2012).  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte sob parecer nº 2.356.736 e Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética nº 76777017.20000.5537 (Anexo A) e obteve – se autorização da Casa de 

Saúde São Lucas, para manuseio e coleta de dados nos prontuários dos pacientes (Anexo B).  

  

 

4.7 Análise dos dados   

 

Os termos, que foram digitados no software Microsoft Office Excel® 2010, por meio da 

técnica de “cross-mapping”, que possibilitou o cruzamento com os termos da CIPE®, 

utilizando-se o software Microsoft Office Access® 2010 para identificar termos Constantes e 

não constantes nessa terminologia.  

Depois de feito o mapeamento, exportou-se a tabela para o software Microsoft Word® 

2010 e procedeu-se à análise e à classificação dos termos. Assim, os termos não constantes 

foram submetidos a um processo de análise quanto à similaridade e abrangência em relação 

aos termos da CIPE® segundo os seguintes critérios (LEAL, 2006): o termo é considerado 

similar quando não existe concordância da grafia, mas o seu significado é idêntico ao do 

termo existente na CIPE®; o termo é considerado mais abrangente quando seu significado é 

mais amplo do que o do termo existente na CIPE®; o termo é considerado mais restrito 

quando apresenta um significado mais específico do que o do termo existente na CIPE®; e o 

termo não apresenta concordância quando este é totalmente diferente dos termos existentes na 

CIPE®. 

Os termos foram distribuídos entre os eixos Ação, Cliente, Foco, Julgamento, 

Localização, Meios e Tempo, conforme o Modelo de Sete Eixos da CIPE®, levando em 

consideração a congruência do significado do termo e as definições de cada eixo. Além disso, 

também foram categorizados de acordo com a teoria das necessidades humanas básicas.  
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Vale ressaltar que especialistas foram convidados, na qualidade de colaboradores, com a 

anuência por meio da assinatura do Termo de Consentimento livre e Esclarecido conforme a 

Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A participação dos especialistas teve 

como objetivo confirmar a relevância ou não dos termos identificados pelo pesquisador. 

Para a validação dos especialistas, os dados foram compilados em bancos de dados 

tanto para os termos como os enunciados no software Microsoft Excel Office 2010 para o 

calculo de concordância dos peritos utilizando-se a fórmula dos inter observadores, 

considerando o Índice de Concordância (IC) > 0,80. Conforme o calculo abaixo.  
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5 Resultados  

 

Foram extraídos 27.756 termos de enfermagem dos prontuários de pacientes com 

lesão por pressão que seguissem os critérios estabelecidos. Após identificação dos termos, 

estes passaram por análise ortográfica, eliminação de sinonímias, uniformização dos tempos 

verbais, gêneros gramaticais e número, como também adequação de siglas, eliminação de 

expressões pseudoterminológicas e medicamentos agrupados pela classe farmacológica, 

resultando em 370 termos. Após as adequações, realizou-se o mapeamento cruzado entre os 

termos extraídos e os termos constantes na CIPE® versão 2017, totalizando 225 termos 

constantes e 145 termos não constantes. Os dados estão distribuídos na A figura 2 abaixo.  

 

Figura 2. Distribuição dos resultados, Natal/RN, 2017.   

 

 

Fonte: autor da pesquisa (2017).   

 

 

 

 

 

 

27.756 

Termos extraídos  

391 

Submetidos ao mapeamento e validação 
dos especialistas   

225  

Termos constantes  

145  

Termos não constantes  

370  

Termos resultantes  
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Quadro 04 – Termos extraídos de pacientes com lesão por pressão, Natal/RN, 2017.   

 

 

Nº Eixo CIPE®  
Termos extraídos de pacientes com lesão por 

pressão 
Frequência  

1.  A Aceitar  45 

2.  A Acompanhar  300 

3.  A Administrar 775 

4.  A Agendar 50 

5.  A Aliviar 38 

6.  A Alterar 50 

7.  A Aplicar 26 

8.  A Aspirar 100 

9.  A Aumentar 65 

10.  A Autorizar 65 

11.  A Auxiliar 80 

12.  A Cobrir  39 

13.  A Colaborar 20 

14.  A Coletar 30 

15.  A Confirmar 33 

16.  A Contactar 21 

17.  A Continuar  33 

18.  A Controlar 20 

19.  A Cuidar  200 

20.  A Diminuir  79 

21.  A Drenar 49 

22.  A Elevar 18 

23.  A Eliminar  80 

24.  A Encaminhar 115 

25.  A Entubar 15 

26.  A Estabilizar 12 

27.  A Estimular 80 

28.  A Evoluir  15 

29.  A Extrair 16 

30.  A Hidratar  60 

31.  A Higienizar 123 

32.  A Identificar  12 

33.  A Informar 45 

34.  A Inserir 31 

35.  A Instalar 16 

36.  A Limpar 263 

37.  A Manter 34 
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38.  A Massagear 88 

39.  A Medir 36 

40.  A Mobilizar 74 

41.  A Monitorar  34 

42.  A Mudar    217 

43.  A Notificar 15 

44.  A Observar 30 

45.  A Obter 117 

46.  A Parecer  30 

47.  A Permitir 20 

48.  A Preparar 113 

49.  A Prescrever 125 

50.  A Promover 155 

51.  A Prover  22 

52.  A Puncionar 26 

53.  A Realizar 5 

54.  A Reanimar 5 

55.  A Receber 6 

56.  A Regredir 29 

57.  A Regular 65 

58.  A Renovar 23 

59.  A Requerer 30 

60.  A Restringir   65 

61.  A Seguir  20 

62.  A Suplementar  15 

63.  A Suportar  3 

64.  A Tracionar 30 

65.  A Transferir 12 

66.  A Tratar 5 

67.  A Trocar 19 

68.  A Usar 40 

69.  A Verificar 21 

70.  A Viabilizar 3 

71.  C Adulto  16 

72.  C Família 40 

73.  C Idoso 75 

74.  C Mãe 12 

75.  C Paciente  327 

76.  F Abcesso 18 

77.  F Adaptação 20 

78.  F Agitação 45 

79.  F Água 4 

80.  F Alergia 10 
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81.  F Alimento 18 

82.  F Alucinação 24 

83.  F Apetite 44 

84.  F Apneia 2 

85.  F Ar ambiente  80 

86.  F Aspecto 59 

87.  F Asséptica   244 

88.  F Assistolia   10 

89.  F Ausculta  23 

90.  F Ausência 30 

91.  F Autocuidado 15 

92.  F Balanço hídrico 40 

93.  F Bandagem 34 

94.  F Bom aspecto  30 

95.  F Bordas 288 

96.  F Bradicardia 108 

97.  F Calafrio 15 

98.  F Característica 15 

99.  F Cavidade 20 

100.  F Centímetros 33 

101.  F Choque 3 

102.  F Choro 117 

103.  F Clínica 28 

104.  F Coma 10 

105.  F Complicação 80 

106.  F Comportamento agressivo 19 

107.  F Conforto   39 

108.  F Confusão 60 

109.  F Consciência 150 

110.  F Constipação 25 

111.  F Contaminação   20 

112.  F Contensão 16 

113.  F Convulsão 136 

114.  F Deambulação 130 

115.  F Defecação 68 

116.  F Deglutição 38 

117.  F Demência 16 

118.  F Desconforto 39 

119.  F Desnutrição 100 

120.  F Desvitalizados 100 

121.  F Diabetes  25 

122.  F Diâmetro   62 

123.  F Diarreia 26 
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124.  F Dieta 115 

125.  F Distensão  36 

126.  F Diurese 155 

127.  F Dor 55 

128.  F Duplo 70 

129.  F Duração 20 

130.  F Edema 41 

131.  F Enegrecidas 22 

132.  F Epitelização 29 

133.  F Equilíbrio 15 

134.  F Eritema  40 

135.  F Escala 66 

136.  F Escarro  15 

137.  F Esfacelos 39 

138.  F Estágio  1 60 

139.  F Estágio  2 88 

140.  F Estágio  3  88 

141.  F Estágio  4 44 

142.  F Exame físico 215 

143.  F Expansibilidade   62 

144.  F Expectoração  28 

145.  F Exsudato 108 

146.  F Fadiga 10 

147.  F Falência  10 

148.  F Febre 163 

149.  F Ferida 560 

150.  F Fezes 29 

151.  F Fibrina 323 

152.  F Flácido 11 

153.  F Foco  43 

154.  F Fragilidade   70 

155.  F Fraqueza 10 

156.  F Frequência 200 

157.  F Função cardíaca  26 

158.  F Globoso 41 

159.  F Granulação  332 

160.  F Hiperglicemia 36 

161.  F Hipertensão 35 

162.  F Hipertermia 111 

163.  F Hipoglicemia 115 

164.  F Hipotensão 125 

165.  F Hipotermia 48 

166.  F Inflamação 60 
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167.  F Ingestão de alimentos 80 

168.  F Insônia 20 

169.  F Insufuciência   50 

170.  F Insulina 45 

171.  F Integridade da pele 72 

172.  F Intensivo  60 

173.  F Lesão 552 

174.  F Maceradas 173 

175.  F Micção 30 

176.  F Microorganismos  40 

177.  F Micropore 389 

178.  F Morte 49 

179.  F Movimento 60 

180.  F Náusea 44 

181.  F Nebulização   47 

182.  F Necessidade 33 

183.  F Necrose 80 

184.  F Nível 38 

185.  F Nutrição 220 

186.  F Nutricional  94 

187.  F Óbito   3 

188.  F Obstrução 33 

189.  F Odor 25 

190.  F Ortopneia   23 

191.  F Parcial 92 

192.  F Perfusão tissular 80 

193.  F Peso 12 

194.  F Plano 89 

195.  F Posição 48 

196.  F Prescrito  102 

197.  F Pressão arterial 53 

198.  F Procedimento 136 

199.  F Profunda   88 

200.  F Proteção 47 

201.  F Protocolo 42 

202.  F Prurido 23 

203.  F Queda 2 

204.  F Sangramento  25 

205.  F Sangue  12 

206.  F Secreção   30 

207.  F Sedação 30 

208.  F Seropurulento  98 

209.  F Serosanguinolento  425 
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210.  F Seroso 226 

211.  F Sinais  60 

212.  F Soro fisiológico 338 

213.  F Substância gástrica 15 

214.  F Suor 14 

215.  F Taquicardia  117 

216.  F Taquipneia   25 

217.  F Temperatura 23 

218.  F Tosse 41 

219.  F Tremor 10 

220.  F Tridil  80 

221.  F Úlcera por pressão 559 

222.  F Vias aéreas 69 

223.  F Vital  12 

224.  F Volume 136 

225.  F Vômito 68 

226.  J Dependência  189 

227.  J Desorientada   54 

228.  J Discreto 140 

229.  J Espontânea 40 

230.  J Estável 128 

231.  J Extensão 144 

232.  J Inquietação 18 

233.  J Insegurança 40 

234.  J Instável   30 

235.  J Irregular 18 

236.  J Melhorado 118 

237.  J Normal 183 

238.  J Normopneia   15 

239.  J Orientação 28 

240.  J Pequeno  55 

241.  J Pouca    25 

242.  J Prejudicado 54 

243.  J Presença  109 

244.  J Progresso 39 

245.  J Real 55 

246.  J Rebaixamento  22 

247.  J Sonolento   15 

248.  L Abdome  60 

249.  L Antebraço 70 

250.  L Ânus 15 

251.  L Articulação 345 

252.  L Braço 12 
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253.  L Cabeça 41 

254.  L Calcanhar 38 

255.  L Central 15 

256.  L Cólon 26 

257.  L Consulta  15 

258.  L Corpo 68 

259.  L Coxa 39 

260.  L Direita 30 

261.  L Distal 5 

262.  L Enfermaria 20 

263.  L Enfermeiro 30 

264.  L Estômago 36 

265.  L Face 30 

266.  L Fisioterapeuta 15 

267.  L Hospital 30 

268.  L Inferior 18 

269.  L Interglútea  48 

270.  L Intestino 22 

271.  L Julgular externa 33 

272.  L Leito  358 

273.  L Mama 12 

274.  L Mão 80 

275.  L Médico 53 

276.  L Membros inferiores  65 

277.  L Membros superiores 23 

278.  L Músculo 30 

279.  L Nariz 30 

280.  L Oral  21 

281.  L Órgãos   16 

282.  L Pé 28 

283.  L Pele 349 

284.  L Pênis 12 

285.  L Periférico 80 

286.  L Perna 15 

287.  L Pescoço 39 

288.  L Prepúcio 20 

289.  L Prominência   148 

290.  L Região 22 

291.  L Rim  80 

292.  L Sacral  50 

293.  L Subclávia   12 

294.  L Subcutâneo 20 

295.  L Tecido 16 
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296.  L Tendão 15 

297.  L Tórax 12 

298.  L Traqueia 26 

299.  L Unidade de terapia intensiva 39 

300.  L Uretra 6 

301.  L Veia 25 

302.  M Acesso   80 

303.  M Acesso venoso central 50 

304.  M Afirmação 30 

305.  M Analgésico 135 

306.  M Antibiótico  48 

307.  M Antipirético 53 

308.  M Aparelho de aspiração 12 

309.  M Audição 16 

310.  M Banho 55 

311.  M Bolsa de colostomia 18 

312.  M Bomba de infusão contínua  30 

313.  M Cadeira de rodas 12 

314.  M Cama 68 

315.  M Cateter  15 

316.  M Cateter urinário 60 

317.  M Cirurgia 21 

318.  M Cistostomia  16 

319.  M Colchão de ar  112 

320.  M Coletor de urina 12 

321.  M Colonizada 35 

322.  M Comunicação 55 

323.  M Contato 125 

324.  M Contínuo 69 

325.  M Creme 10 

326.  M Curativo 588 

327.  M Curativo de ferida 543 

328.  M Decúbito 200 

329.  M Decúbito ventral 68 

330.  M Desbridamento  30 

331.  M Dispositivo 5 

332.  M Endovenoso  20 

333.  M Enteral 20 

334.  M Equipo para soro 15 

335.  M Fralda 118 

336.  M Gastrostomia 33 

337.  M Gazes 489 

338.  M Escala de coma de Glasgow 30 
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339.  M Hemodiálise 18 

340.  M Hemoglicoteste   198 

341.  M Ileostomia  39 

342.  M Isolamento 38 

343.  M Luvas 212 

344.  M Máscara de oxigênio 110 

345.  M Medicação 307 

346.  M Nasoenteral  20 

347.  M Nasogástrica  12 

348.  M Oxímetro de pulso 59 

349.  M Respirador 15 

350.  M Sonda  38 

351.  M Sonda enteral  58 

352.  M Sonda vesical de demora 20 

353.  M Técnica asséptica 28 

354.  M Tubo gastrintestinal 20 

355.  M Vaso sanitário 10 

356.  M Ventilação 15 

357.  M Via intramuscular 125 

358.  M Via subcutânea 16 

359.  T Agudo  60 

360.  T Dia 30 

361.  T Duas horas  345 

362.  T Horário 15 

363.  T Início 30 

364.  T Manhã 200 

365.  T Matutino  98 

366.  T Minuto  80 

367.  T Noite 112 

368.  T Noturno 113 

369.  T Tarde 21 

370.  T Vespertino 20 

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

Tempo. 

Fonte: O autor da pesquisa (2017).  

  

Dos termos extraídos identificou-se 225 termos constantes após o mapeamento 

cruzado. Estes foram distribuídos e alocados no Modelo de Sete Eixos da CIPE® e estão 

expressos no quadro abaixo.  
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Quadro 05 – Termos constantes na CIPE® versão 2017, Natal/RN, 2017. 

 

Nº 
Eixo 

CIPE®  
Termos constantes na CIPE® versão 2017 Frequência  

01 A Acompanhar 300 

02 A Administrar 775 

03 A Agendar 50 

04 A Aliviar 38 

05 A Alterar 50 

06 A Aplicar 26 

07 A Aspirar 100 

08 A Aumentar 65 

09 A Autorizar 65 

10 A Auxiliar 80 

11 A Cobrir 39 

12 A Colaborar 20 

13 A Coletar 30 

14 A Controlar 20 

15 A Diminuir 79 

16 A Drenar 49 

17 A Elevar 18 

18 A Encaminhar 115 

19 A Entubar 15 

20 A Estabilizar 12 

21 A Estimular 80 

22 A Identificar 12 

23 A Informar 45 

24 A Inserir 31 

25 A Instalar 16 

26 A Limpar 263 

27 A Manter 34 

28 A Massagear 88 

29 A Mobilizar 74 

30 A Monitorar  34 

31 A Notificar 15 

32 A Observar 30 

33 A Obter 117 

34 A Permitir 20 

35 A Preparar 113 

36 A Prescrever 125 

37 A Promover 155 

38 A Puncionar 26 

39 A Regular 65 
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40 A Transferir 12 

41 A Tratar 5 

42 A Trocar 19 

43 C Adulto  16 

44 C Família 40 

45 C Idoso 75 

46 C Mãe 12 

47 C Paciente  327 

48 F Adaptação 20 

49 F Agitação 45 

50 F Água 4 

51 F Alergia 10 

52 F Alimento 18 

53 F Alucinação 24 

54 F Apetite 44 

55 F Apneia 2 

56 F Autocuidado 15 

57 F Bandagem 34 

58 F Bradicardia 108 

59 F Calafrio 15 

60 F Característica 15 

61 F Choque 3 

62 F Choro 117 

63 F Clínica 28 

64 F Coma 10 

65 F Complicação 80 

66 F Comportamento agressivo 19 

67 F Conforto  39 

68 F Confusão 60 

69 F Consciência 150 

70 F Constipação 25 

71 F Contaminação  20 

72 F Contensão 16 

73 F Convulsão 136 

74 F Defecação 68 

75 F Deglutição 38 

76 F Demência 16 

77 F Desconforto 39 

78 F Desnutrição 100 

79 F Diabetes  25 

80 F Diarreia 26 

81 F Distensão  36 

82 F Dor 55 
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83 F Duração 20 

84 F Edema 41 

85 F Equilíbrio 15 

86 F Eritema  40 

87 F Escarro  15 

88 F Exame físico 215 

89 F Expectoração  28 

90 F Fadiga 10 

91 F Febre 163 

92 F Ferida 560 

93 F Fezes 29 

94 F Fraqueza 10 

95 F Frequência 200 

96 F Hiperglicemia 36 

97 F Hipertensão 35 

98 F Hipertermia 111 

99 F Hipoglicemia 115 

100 F Hipotensão 125 

101 F Hipotermia 48 

102 F Inflamação 60 

103 F Ingestão de alimentos 80 

104 F Insônia 20 

105 F Insulina 45 

106 F Integridade da pele 72 

107 F Lesão 552 

108 F Micção 30 

109 F Morte 49 

110 F Movimento 60 

111 F Náusea 44 

112 F Necessidade 33 

113 F Necrose 80 

114 F Obstrução 33 

115 F Ortopnéia  23 

116 F Parcial 92 

117 F Perfusão tissular 80 

118 F Peso 12 

119 F Plano 89 

120 F Posição 48 

121 F Prescrito  102 

122 F Pressão arterial 53 

123 F Procedimento 136 

124 F Protocolo 42 

125 F Prurido 23 
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126 F Queda 2 

127 F Sangramento  25 

128 F Sangue 12 

129 F Secreção  30 

130 F Sedação 30 

131 F Substância gástrica 15 

132 F Suor 14 

133 F Taquicardia  117 

134 F Temperatura 23 

135 F Tosse 41 

136 F Tremor 10 

137 F Úlcera por pressão 559 

138 F Vômito 68 

139 J Extensão 144 

140 J Inquietação 18 

141 J Insegurança 40 

142 J Melhorado 118 

143 J Normal 183 

144 J Orientação 28 

145 J Pequeno 55 

146 J Pouca  25 

147 J Presença 109 

148 J Progresso 39 

149 J Real 55 

150 L Abdome  60 

151 L Antebraço 70 

152 L Ânus 15 

153 L Articulação 345 

154 L Braço 12 

155 L Cabeça 41 

156 L Calcanhar 38 

157 L Central 15 

158 L Corpo 68 

159 L Coxa 39 

160 L Direita 30 

161 L Distal 5 

162 L Enfermaria 20 

163 L Estômago 36 

164 L Face 30 

165 L Fisioterapeuta 15 

166 L Hospital 30 

167 L Inferior 18 

168 L Intestino 22 
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169 L Mama 12 

170 L Mão 80 

171 L Médico 53 

172 L Músculo 30 

173 L Nariz 30 

174 L Pé 28 

175 L Pele 349 

176 L Pênis 12 

177 L Periférico 80 

178 L Perna 15 

179 L Pescoço 39 

180 L Prepúcio 20 

181 L Rim  80 

182 L Tórax 12 

183 L Traqueia 26 

184 L Unidade de terapia intensiva 39 

185 L Uretra 6 

186 L Veia 25 

187 M Acesso  80 

188 M Analgésico 135 

189 M Antibiótico 48 

190 M Antipirético 53 

191 M Audição 16 

192 M Bolsa de colostomia 18 

193 M Cadeira de rodas 12 

194 M Cama 68 

195 M Cateter 15 

196 M Cateter urinário 60 

197 M Cirurgia 21 

198 M Colchão de ar  112 

199 M Coletor de urina 12 

200 M Comunicação 55 

201 M Contínuo 69 

202 M Creme 10 

203 M Dispositivo 5 

205 M Equipo para soro 15 

206 M Fralda 118 

207 M Hemodiálise 18 

208 M Hemoglicoteste  198 

209 M Ileostomia 39 

210 M Luvas 212 

211 M Máscara de oxigênio 110 

212 M Medicação 307 
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213 M Oxímetro de pulso 59 

214 M Técnica asséptica 28 

215 M Tubo gastrintestinal 20 

216 M Vaso sanitário 10 

217 M Ventilação 15 

218 M Via intramuscular 125 

219 M Via subcutânea 16 

220 T Agudo 60 

221 T Dia 30 

222 T Início 30 

223 T Manhã 200 

224 T Noite 112 

225 T Tarde 21 

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

Tempo. 

Fonte: O autor da pesquisa (2017).  

 

Abaixo estão expressos os Termos não constantes na CIPE® versão 2017, num total 

de 145 termos.  

 

 

 

Quadro 06 – Termos não constantes na CIPE® versão 2017. Natal/RN, 2017. 

 

Nº Eixo 

CIPE®  
Termos não constantes na CIPE® versão 2017 Frequência  

1.  A Aceitar 45 

2.  A Confirmar 33 

3.  A Contactar 21 

4.  A Continuar 33 

5.  A Cuidar 200 

6.  A Eliminar 80 

7.  A Evoluir 15 

8.  A Extrair 16 

9.  A Hidratar 60 

10.  A Higienizar 123 

11.  A Medir 36 

12.  A Modificar  217 

13.  A Parecer 30 

14.  A Prover  22 



52 
 

  

15.  A Realizar 5 

16.  A Reanimar 5 

17.  A Receber 6 

18.  A Regredir 29 

19.  A Renovar 23 

20.  A Requerer 30 

21.  A Restringir  65 

22.  A Seguir  20 

23.  A Suplementar 15 

24.  A Suportar 3 

25.  A Tracionar 30 

26.  A Verificar 21 

27.  A Viabilizar 3 

28.  F Abcesso 18 

29.  F Ar ambiente  80 

30.  F Aspecto 59 

31.  F Asséptica  244 

32.  F Assistolia  10 

33.  F Ausculta  23 

34.  F Ausência 30 

35.  F Balanço hídrico 40 

36.  F Bom aspecto  30 

37.  F Bordas 288 

38.  F Cavidade 20 

39.  F Centímetros 33 

40.  F Deambulação 130 

41.  F Desvitalizados 100 

42.  F Diâmetro  62 

43.  F Dieta 115 

44.  F Diurese 155 

45.  F Duplo 70 

46.  F Enegrecidas  22 

47.  F Epitelização 29 

48.  F Escala 66 

49.  F Esfacelos 39 

50.  F Estágio 1  60 

51.  F Estágio 2 88 

52.  F Estágio 3  88 

53.  F Estágio 4 44 

54.  F Expansibilidade  62 

55.  F Exsudato 108 

56.  F Falência  10 

57.  F Fibrina  323 
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58.  F Flácido  11 

59.  F Foco  43 

60.  F Fragilidade   70 

61.  F Função cardíaca  26 

62.  F Globoso  41 

63.  F Granulação  332 

64.  F Insufuciência   50 

65.  F Intensivo  60 

66.  F Maceradas 173 

67.  F Microorganismos  40 

68.  F Fita cirúrgica macroscópica   389 

69.  F Nebulização   47 

70.  F Nível  38 

71.  F Nutrição 220 

72.  F Nutricional  94 

73.  F Óbito    3 

74.  F Odor  25 

75.  F Profunda   88 

76.  F Proteção  47 

77.  F  Extração  55 

78.  F Seropurulento  98 

79.  F Serosanguinolento  425 

80.  F Seroso  226 

81.  F Sinais   60 

82.  F Soro fisiológico 338 

83.  F Taquipneia   25 

84.  F Vias aéreas 69 

85.  F Vital 12 

86.  F Volume 136 

87.  J Dependência  189 

88.  J Desorientada   54 

89.  J Discreto 140 

90.  J Espontânea 40 

91.  J Estável 128 

92.  J Instável   30 

93.  J Irregular 18 

94.  J Normopneia   15 

95.  J Prejudicado 54 

96.  J Rebaixamento  22 

97.  J Sonolento   15 

98.  L Cólon  26 

99.  L Consulta  15 

100.  L Enfermeiro 30 
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101.  L Interglútea  48 

102.  L Julgular externa 33 

103.  L Leito  358 

104.  L Membros inferiores 65 

105.  L Membros superiores 23 

106.  L Oral  21 

107.  L Órgãos   16 

108.  L Prominência   148 

109.  L Região  22 

110.  L Sacral  50 

111.  L Subclávia   12 

112.  L Subcutâneo  20 

113.  L Tecido  16 

114.  L Tendão  15 

115.  M Acesso venoso central 50 

116.  M Afirmação 30 

117.  M Aparelho de aspiração 12 

118.  M Banho  55 

119.  M Bomba de infusão contínua  30 

120.  M Cistostomia  16 

121.  M Colonizada  35 

122.  M Contato  125 

123.  M Curativo  588 

124.  M Curativo de ferida 543 

125.  M Decúbito   200 

126.  M Decúbito ventral 68 

127.  M Desbridamento  30 

128.  M Endovenoso 20 

129.  M Enteral 20 

130.  M Gastrostomia 33 

131.  M Gazes  489 

132.  M Escala de Glasgow  30 

133.  M Isolamento  38 

134.  M Nasoenteral  20 

135.  M Nasogástrica  12 

136.  M Respirador 15 

137.  M Sonda  38 

138.  M Sonda enteral  58 

139.  M Sonda vesical de demora 20 

140.  T Duas horas  345 

141.  T Horário  15 

142.  T Matutino   98 

143.  T Minuto    80 
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144.  T Noturno  113 

145.  T Vespertino  20 

Legenda: IC = índice de concordância; A = Ação; C = Cliente; F = Foco, J = Julgamento; L = 

Localização; M = Meios; T = Tempo. 

Fonte: O autor da pesquisa (2017).  

 

  Dos 370 termos relevantes para o cuidado de pacientes com lesão por pressão foram 

validados por especialistas um total de 350 termos caracterizados no quadro abaixo.  

 

Quadro 07 – Termos extraídos de pacientes com lesão por pressão, validados por 

especialistas, Natal/RN, 2017.   

 

 

Nº Eixo CIPE®  
Termos extraídos de pacientes com lesão por 

pressão e validados por especialistas (IC ≥ 0,80) 
Frequência  

1.  A Aceitar  45 

2.  A Acompanhar  300 

3.  A Administrar 775 

4.  A Agendar 50 

5.  A Aliviar 38 

6.  A Alterar 50 

7.  A Aplicar 26 

8.  A Aspirar 100 

9.  A Aumentar 65 

10.  A Autorizar 65 

11.  A Auxiliar 80 

12.  A Cobrir  39 

13.  A Colaborar 20 

14.  A Coletar 30 

15.  A Confirmar 33 

16.  A Contactar 21 

17.  A Continuar  33 

18.  A Controlar 20 

19.  A Cuidar  200 

20.  A Diminuir  79 

21.  A Drenar 49 

22.  A Elevar 18 

23.  A Eliminar  80 

24.  A Encaminhar 115 

25.  A Entubar 15 

26.  A Estabilizar 12 
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27.  A Estimular 80 

28.  A Evoluir  15 

29.  A Extrair 16 

30.  A Hidratar  60 

31.  A Higienizar 123 

32.  A Identificar  12 

33.  A Informar 45 

34.  A Inserir 31 

35.  A Instalar 16 

36.  A Limpar 263 

37.  A Manter 34 

38.  A Massagear 88 

39.  A Medir 36 

40.  A Mobilizar 74 

41.  A Monitorar  34 

42.  A Mudar    217 

43.  A Notificar 15 

44.  A Observar 30 

45.  A Obter 117 

46.  A Parecer  30 

47.  A Permitir 20 

48.  A Preparar 113 

49.  A Prescrever 125 

50.  A Promover 155 

51.  A Prover  22 

52.  A Puncionar 26 

53.  A Realizar 5 

54.  A Reanimar 5 

55.  A Receber 6 

56.  A Regredir 29 

57.  A Regular 65 

58.  A Renovar 23 

59.  A Requerer 30 

60.  A Restringir   65 

61.  A Seguir  20 

62.  A Suplementar  15 

63.  A Suportar  3 

64.  A Tracionar 30 

65.  A Transferir 12 

66.  A Tratar 5 

67.  A Trocar 19 

68.  A Usar 40 

69.  A Verificar 21 
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70.  A Viabilizar 3 

71.  C Adulto  16 

72.  C Família 40 

73.  C Idoso 75 

74.  C Mãe 12 

75.  C Paciente  327 

76.  F Abcesso 18 

77.  F Adaptação 20 

78.  F Agitação 45 

79.  F Água 4 

80.  F Alergia 10 

81.  F Alimento 18 

82.  F Alucinação 24 

83.  F Apetite 44 

84.  F Apneia 2 

85.  F Ar ambiente  80 

86.  F Aspecto 59 

87.  F Asséptica   244 

88.  F Assistolia   10 

89.  F Ausculta  23 

90.  F Ausência 30 

91.  F Autocuidado 15 

92.  F Balanço hídrico 40 

93.  F Bandagem 34 

94.  F Bom aspecto  30 

95.  F Bordas 288 

96.  F Bradicardia 108 

97.  F Calafrio 15 

98.  F Característica 15 

99.  F Cavidade 20 

100.  F Centímetros 33 

101.  F Choque 3 

102.  F Choro 117 

103.  F Clínica 28 

104.  F Coma 10 

105.  F Complicação 80 

106.  F Comportamento agressivo 19 

107.  F Conforto   39 

108.  F Confusão 60 

109.  F Consciência 150 

110.  F Constipação 25 

111.  F Contaminação   20 

112.  F Contensão 16 
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113.  F Convulsão 136 

114.  F Deambulação 130 

115.  F Defecação 68 

116.  F Deglutição 38 

117.  F Demência 16 

118.  F Desconforto 39 

119.  F Desnutrição 100 

120.  F Desvitalizados 100 

121.  F Diabetes  25 

122.  F Diâmetro   62 

123.  F Diarreia 26 

124.  F Dieta 115 

125.  F Distensão  36 

126.  F Diurese 155 

127.  F Dor 55 

128.  F Duplo 70 

129.  F Duração 20 

130.  F Edema 41 

131.  F Enegrecidas 22 

132.  F Epitelização 29 

133.  F Equilíbrio 15 

134.  F Eritema  40 

135.  F Escala 66 

136.  F Escarro  15 

137.  F Esfacelos 39 

138.  F Estágio  1 60 

139.  F Estágio  2 88 

140.  F Estágio  3  88 

141.  F Estágio  4 44 

142.  F Exame físico 215 

143.  F Expansibilidade   62 

144.  F Expectoração  28 

145.  F Exsudato 108 

146.  F Fadiga 10 

147.  F Falência  10 

148.  F Febre 163 

149.  F Ferida 560 

150.  F Fezes 29 

151.  F Fibrina 323 

152.  F Flácido 11 

153.  F Foco  43 

154.  F Fragilidade   70 

155.  F Fraqueza 10 
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156.  F Frequência 200 

157.  F Função cardíaca  26 

158.  F Globoso 41 

159.  F Granulação  332 

160.  F Hiperglicemia 36 

161.  F Hipertensão 35 

162.  F Hipertermia 111 

163.  F Hipoglicemia 115 

164.  F Hipotensão 125 

165.  F Hipotermia 48 

166.  F Inflamação 60 

167.  F Ingestão de alimentos 80 

168.  F Insônia 20 

169.  F Insufuciência   50 

170.  F Insulina 45 

171.  F Integridade da pele 72 

172.  F Intensivo  60 

173.  F Lesão 552 

174.  F Maceradas 173 

175.  F Micção 30 

176.  F Microorganismos  40 

177.  F Micropore 389 

178.  F Morte 49 

179.  F Movimento 60 

180.  F Náusea 44 

181.  F Nebulização   47 

182.  F Necessidade 33 

183.  F Necrose 80 

184.  F Nível 38 

185.  F Nutrição 220 

186.  F Nutricional  94 

187.  F Óbito   3 

188.  F Obstrução 33 

189.  F Odor 25 

190.  F Ortopneia   23 

191.  F Parcial 92 

192.  F Perfusão tissular 80 

193.  F Peso 12 

194.  F Plano 89 

195.  F Posição 48 

196.  F Prescrito  102 

197.  F Pressão arterial 53 

198.  F Procedimento 136 
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199.  F Profunda   88 

200.  F Proteção 47 

201.  F Protocolo 42 

202.  F Prurido 23 

203.  F Queda 2 

204.  F Sangramento  25 

205.  F Sangue  12 

206.  F Secreção   30 

207.  F Sedação 30 

208.  F Seropurulento  98 

209.  F Serosanguinolento  425 

210.  F Seroso 226 

211.  F Sinais  60 

212.  F Soro fisiológico 338 

213.  F Substância gástrica 15 

214.  F Suor 14 

215.  F Taquicardia  117 

216.  F Taquipneia   25 

217.  F Temperatura 23 

218.  F Tosse 41 

219.  F Tremor 10 

220.  F Tridil  80 

221.  F Úlcera por pressão 559 

222.  F Vias aéreas 69 

223.  F Vital  12 

224.  F Volume 136 

225.  F Vômito 68 

226.  J Dependência  189 

227.  J Desorientada   54 

228.  J Discreto 140 

229.  J Espontânea 40 

230.  J Estável 128 

231.  J Extensão 144 

232.  J Inquietação 18 

233.  J Insegurança 40 

234.  J Instável   30 

235.  J Irregular 18 

236.  J Melhorado 118 

237.  J Normal 183 

238.  J Normopneia   15 

239.  J Orientação 28 

240.  J Pequeno  55 

241.  J Pouca    25 
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242.  J Prejudicado 54 

243.  J Presença  109 

244.  J Progresso 39 

245.  J Real 55 

246.  J Rebaixamento  22 

247.  J Sonolento   15 

248.  L Abdome  60 

249.  L Antebraço 70 

250.  L Ânus 15 

251.  L Articulação 345 

252.  L Braço 12 

253.  L Cabeça 41 

254.  L Calcanhar 38 

255.  L Central 15 

256.  L Cólon 26 

257.  L Consulta  15 

258.  L Corpo 68 

259.  L Coxa 39 

260.  L Direita 30 

261.  L Distal 5 

262.  L Enfermaria 20 

263.  L Enfermeiro 30 

264.  L Estômago 36 

265.  L Face 30 

266.  L Fisioterapeuta 15 

267.  L Hospital 30 

268.  L Inferior 18 

269.  L Interglútea  48 

270.  L Intestino 22 

271.  L Julgular externa 33 

272.  L Leito  358 

273.  L Mama 12 

274.  L Mão 80 

275.  L Médico 53 

276.  L Membros inferiores  65 

277.  L Membros superiores 23 

278.  L Músculo 30 

279.  L Nariz 30 

280.  L Oral  21 

281.  L Órgãos   16 

282.  L Pé 28 

283.  L Pele 349 

284.  L Pênis 12 
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285.  L Periférico 80 

286.  L Perna 15 

287.  L Pescoço 39 

288.  L Prepúcio 20 

289.  L Prominência   148 

290.  L Região 22 

291.  L Rim  80 

292.  L Sacral  50 

293.  L Subclávia   12 

294.  L Subcutâneo 20 

295.  L Tecido 16 

296.  L Tendão 15 

297.  L Tórax 12 

298.  L Traqueia 26 

299.  L Unidade de terapia intensiva 39 

300.  L Uretra 6 

301.  L Veia 25 

302.  M Acesso   80 

303.  M Acesso venoso central 50 

304.  M Afirmação 30 

305.  M Analgésico 135 

306.  M Antibiótico  48 

307.  M Antipirético 53 

308.  M Aparelho de aspiração 12 

309.  M Audição 16 

310.  M Banho 55 

311.  M Bolsa de colostomia 18 

312.  M Bomba de infusão contínua  30 

313.  M Cadeira de rodas 12 

314.  M Cama 68 

315.  M Cateter  15 

316.  M Cateter urinário 60 

317.  M Cirurgia 21 

318.  M Cistostomia  16 

319.  M Colchão de ar  112 

320.  M Coletor de urina 12 

321.  M Colonizada 35 

322.  M Comunicação 55 

323.  M Contato 125 

324.  M Contínuo 69 

325.  M Creme 10 

326.  M Curativo 588 

327.  M Curativo de ferida 543 
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328.  M Decúbito 200 

329.  M Decúbito ventral 68 

330.  M Desbridamento  30 

331.  M Dispositivo 5 

332.  M Endovenoso  20 

333.  M Enteral 20 

334.  M Equipo para soro 15 

335.  M Fralda 118 

336.  M Gastrostomia 33 

337.  M Gazes 489 

338.  M Escala de coma de Glasgow 30 

339.  M Hemodiálise 18 

340.  M Hemoglicoteste   198 

341.  M Ileostomia  39 

342.  M Isolamento 38 

343.  M Luvas 212 

344.  M Máscara de oxigênio 110 

345.  M Medicação 307 

346.  M Nasoenteral  20 

347.  M Nasogástrica  12 

348.  M Oxímetro de pulso 59 

349.  M Respirador 15 

350.  M Sonda  38 

Legenda: IC = índice de concordância; A = Ação; C = Cliente; F = Foco, J = Julgamento; L = 

Localização; M = Meios; T = Tempo. 

Fonte: O autor da pesquisa (2017).  

 

 

 

Após a categorização dos termos constantes e não constantes extraídos dos prontuários 

de pacientes com lesão por pressão foi possível categorizar cada termo segundo os três níveis 

das necessidades humanas básicas, estabelecidos pela Teoria das Necessidades Humanas de 

Wanda Horta: Nível Psicobiológico, Nível Psicossocial e Nível Psicoespiritual expressos no 

quadro abaixo (Quadro 08). 
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Quadro 08 – Distribuição dos termos de enfermagem construídas a partir do banco de termos 

da linguagem especial de enfermagem de pacientes com lesão por pressão e da CIPE versão 

2017, segundo as Necessidades Humanas Básicas, Natal/RN. 2017.   

 

Necessidade psicobiológicas 

Oxigenação  Agitação; Agudo; Alucinação; Aparelho de aspiração; 

Apneia; Ar ambiente; Aspirar; Ausculta; Bradicardia; 

Calafrios; Comportamento agressivo; Confusão; 

Desconforto; Escarro; Estável; Expansibilidade; 

Expectoração; Fadiga; Febre; Fraqueza; Inquietação; 

Instável; Máscara de oxigênio; Nebulização; 

Normopneia; Obstrução; Ortopneia; Oxímetro de 

pulso; Perfusão tissular; Respirador; Secreção; 

Sedação; Taquipnéia; Tosse; Ventilação; Vias aéreas.  

Hidratação  Acesso venoso central; Água; Aplicar; Aumentar; 

Bomba de infusão contínua; Cateter; Choque; 

Continuar; Diminuir; Dispositivo; Duplo; Endovenoso; 

Equipo para soro; Hidratar; Instalar; Manter; 

Periférico; Puncionar; Viabilizar.  

Nutrição  Administrar; Apetite; Alimento; Deglutição; 

Desnutrição; Dieta; Enteral; Duração; Estômago; 

Gastrostomia; Ingestão de alimentos; Náuseas; 

Nasoenteral; Nasogástrica; Nutrição; Nutricional; 

Obter; Oral; Sonda enteral; Suplemento; Suporte;  

Tubo gastrintestinal.  

Eliminação  Abcesso; Balanço hídrico; Bolsa de colostomia; 

Cateter urinário; Cistostomia; Constipação; Defecação; 

Diarreia; Discreta; Distensão; Diurese; Drenar; Edema; 

Eliminar; Enegrecidas; Espontânea; Fezes; Fralda; 

Frequência; Ileostomia; Intestino; Medir; Micção; 

Nível; Normal; Odor; Sonda vesical de demora; 

Substância gástrica; Suor; Trocar; Vaso sanitário; 

Volume; Vômito.  
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Sono e repouso  Bradicardia; Conforto; Dor; Insônia; Irregular; 

Necessidade; Pouco; Regular; Sonolento.  

Atividade física, mecânica 

corporal, mobilidade e 

locomoção.   

Aliviar; Alterar; Elevar; Ausência; Bandagem; Cadeira 

de rodas; Centímetros; Contenção; Deambulação; 

Decúbito; Decúbito ventral; Dependente; Diâmetro; 

Direita; Duas horas; Estimular; Insuficiência; 

Massagear; Mobilizar; Mudar; Posição; Realizar; 

Restrição; Tracionar; Usar; Autocuidado; Cama; 

Colchão de ar. 

Cuidado corporal  Adulto; Articulação; Audição; Banho; Higienizar; 

Limpar; Luvas; Prover; Promover.  

 

 

 

 

 

Integridade física e cutâneo 

mucosa  

 

Asséptica; Bom aspecto; Bordas; Cobrir; Colonizada; 

Contaminação; Creme; Curativo; Curativo de ferida; 

Desvitalizado; Eritema; Esfacelos; Estágio 1; Estágio 

2; Estágio 3; Estágio 4; Exsudato; Extensão; Extrair; 

Fibrina; Flácido; Fragilidade; Granulação; Inflamação; 

Interglútea; Leito; Lesão; Maceradas; 

Microorganismos; fita adesiva; Pequeno; Presença; 

Profunda; Proeminência; Prurido; Renovar; 

Seropurulento; Serosanguinolento; Seroso; Sinais; 

Soro fisiológico; Técnica asséptica; Úlcera por 

pressão; Lesão por pressão; Abdome; Antebraço; 

Ânus; Braços; Cabeça; Calcanhar; Central; Cólon; 

Corpo; Coxa; Distal; Estômago; Face; Globoso; Idoso; 

Inferior; Integridade da pele; Julgular externa; Mama; 

Mão; Membros superiores; Membros inferiores; 

Músculo; Nariz; Órgãos; Pé; Pênis; Pele; Perna; 

Pescoço; Prepúcio; Rim; Sacral; Subclávia; 

Subcutâneo; Tecido; Tendão; Tórax; Traqueia; Uretra; 

Via intramuscular; Via subcutânea.  
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Regulação: térmica, 

hormonal, neurológica, 

crescimento celular, 

vascular  

Assistolia; Coma; Complicação; Equilíbrio; Função 

cardíaca; Hiperglicemia; Hipertensão; Hipertermia; 

Hipoglicemia; Hipotensão; Hipotermia; Insulina; 

Pressão arterial; Sangramento; Sangue; Taquicardia; 

Temperatura; Tremor; Vital.  

Terapêutica  Administrar; Antibiótico; Antipirético; Cirurgia; 

Clinica; Coletar; Complicação; Consulta; Convulsão; 

Desbridmento; Diabetes; Encaminhar; Enfermaria; 

Enfermeiro; Entubar; Escala; Escala de coma de 

Glasgow; Estabilizar; Exame físico;  

Fisioterapia; Gazes; Hemodiálise; Himoglicoteste; 

Hospital; Analgésico; Intensiva; Medicação; Médico; 

Melhorado; Monitorar; Observar; Parecer; Plano; 

Prejudicado; Preparar; Prescrever; Procedimento; 

Protocolo; Reanimar; Transferir; Tratar; Tridil; 

Unidade de terapia intensiva; Verificar.  

Necessidades psicossociais 

Segurança  Administrar; Alergia; Estimular; Identificar; 

Insegurança; Notificar; Proteção; Promover; Queda.   

Amor  Agitação; Choro.   

 

Liberdade  Movimento; Requerer.  

 

Comunicação  Comunicação; Confirmar; Confusão; Contactar; 

Estimular; Foco; Informar.  

Gregária  Acompanhar; Contato; Família; Isolamento.   

 

Orientação no tempo e 

espaço  

Comportamento agressivo; Desorientado; Orientado; 

Orientação; Consciência; Demência; Dia; Horário; 

Manhã; Matutino; Noite; Noturno; Rebaixamento; 

Tarde; Vespertino.  

Aceitação  Adaptação; Colaborar; Estimular; Paciente; Parcial.   

Auto – realização  Afirmação. 

Auto – estima  Aceitar; Autorizar; Auxiliar; Inserir.   
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Participação  Cuidar; Permitir  

Auto – imagem  Peso.   

Atenção  Agendar; Seguir.   

 

Os 370 termos foram agrupados com base no modelo conceitual de Wanda Horta e 

estes foram distribuídos da seguinte forma:  

Necessidades psicobiológicas: oxigenação (35 termos); hidratação (20 termos); 

nutrição (21 termos); eliminação (34 termos); sono e repouso (nove termos); atividade, 

mecânica corporal, mobilidade e locomoção (28 termos); cuidado com o corpo (nove termos); 

integridade física e cutânea – mucosa (89 termos); Regulação: térmica, hormonal, 

neurológica, crescimento celular, vascular (20 termos) e Terapêutica (51 termos), totalizando 

316 termos distribuídos nas necessidades psicobiológicas.  

Necessidades Psicossociais: segurança (nove termos); amor (dois termos); liberdade 

(dois termos), comunicação (sete termos); gregária (quatro termos); orientação no tempo e 

espaço (15 termos); aceitação (cinco termos), auto – realização (um termo); auto – estima 

(quatro termos); participação (dois termos); auto – imagem (um termo); atenção (dois termos), 

totalizando 54 termos. 

Em relação às necessidades psicoespirituais: religiosidade ou teologia, ética ou 

filosofia de vida, não foram identificados termos que estivessem enquadrados nestas.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

  

6 Discussão  

 

A elaboração do banco de termos para pacientes com lesão por pressão é de grande 

importância, pois permite determinar conceitos específicos da prática do enfermeiro e 

consequentemente a inserção se sua equipe nesse processo. Vale salientar que a qualidade dos 

registros contribui de forma significativa para a elaboração de conjuntos terminológicos sendo 

estes uma ferramenta tecnológica de grande impacto na assistência à saúde (NÓBREGA; 

MACEDO, 2012).    

É importante destacar o processo de refinamento dos termos onde estes após serem 

identificados são classificados com os termos constantes e não constantes na CIPE®. Os 

termos identificados como não existentes na Classificação provavelmente são pertencentes às 

demais áreas do conhecimento, como por exemplo, a área médica por sua atuação direta com 

o paciente e por suas ações realizadas. Sendo assim, estes termos não identificados não são 

representativos para à área da enfermagem e por este motivo são eliminados da listagem 

(TANNURE; CHIANCA; GARCIA, 2009).  

 Com isto, após a realização do mapeamento cruzado recomenda-se eliminar os termos 

pertencentes às demais áreas do conhecimento que não sejam da enfermagem e após a 

exclusão desses termos pertencentes a demais áreas deve-se realizar a eliminação de termos 

constantes na CIPE®, através do processo de mapeamento dos termos (TANNURE; 

CHIANCA; GARCIA, 2009).  

Nesta pesquisa observou-se um grande quantitativo de termos classificados como 

constantes na CIPE® 2017, isto assegura a confiabilidade dessas terminologias por ser um 

instrumento tecnológico que facilitam na comunicação e no desenvolvimento científico e 

tecnológico da profissão para a prática clínica no âmbito mundial (GARCIA; NÓBREGA, 

2013).  

Depois de estabelecida essas etapas iniciais da construção do banco de termos e após 

a identificação dos termos constantes e não constantes na classificação, os termos foram 

agrupados de acordo com o Modelo de Sete Eixos da CIPE® 2017 este tem por finalidade 

contribuir com a construção de enunciados, promover acesso rápido aos enunciados 

estabelecidos e auxiliar no processo de construção e formulação de Diagnósticos, 

intervenções e resultados de Enfermagem (SILVA; NOBREGA; MACEDO, 2012). 
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Conforme o Modelo de Sete Eixos da CIPE® verificou-se uma prevalência de termos 

no eixo foco com 150 termos, em seguida o foco ação com 70 termos e o foco Meios com 58 

termos. Tais termos são definidos como “áreas de atenção relevante para a Enfermagem”, 

“processo intencional aplicado a, ou desempenho por cliente” e “maneira ou método de 

executar uma intervenção de enfermagem”, estes corroboram para a construção de 

intervenções de enfermagem (GARCIA, 2015). Em seguida verificou-se a presença de 53 

termos no eixo localização, 22 termos no eixo julgamento, 12 termos no eixo tempo e 05 

termos no eixo cliente.  

 Identificou-se maior frequência de termos um total de 225, classificados e constantes 

na CIPE® versão 2017 e este valor corresponde a 60,9% dos identificados o que assegura a 

credibilidade dessa terminologia sendo este um instrumento terminológico que deve ser 

incluído em sistemas de informações e registros da prática clinica no cenário nacional e 

mundial, corroborando com o desenvolvimento científico e tecnológico da área de 

enfermagem (PEREIRA et al., 2014).  

 A prevalência dos eixos Foco, Ação e Meios tem relação direta com a construção de 

diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem e estes resultados indicam que os 

enfermeiros fazem uso de termos próprios e relevantes para à área de enfermagem, porém não 

fazem uso do sistema de classificação.  

O Eixo Foco contemplou 40,6% dos termos, teve maior predominância devida sua 

relação com as características da clientela estudada, pois apresenta termos relacionados com 

os processos vitais, sobre a necessidade da assistência à vida e os parâmetros de normalidade, 

seu destaque também tem relação com o processo de hospitalização e enfrentamento deste 

(CARVALHO, 2013). Os termos identificados neste eixo informam ao enfermeiro os fatores 

relevantes na prevenção e tratamento das lesões por pressão, por sinalizar os critérios a serem 

avaliados, os parâmetros de normalidade e as alterações relacionadas ao sistema tegumentar, 

promovendo assim melhorias significativas no tratamento e prevenção de tais lesões. 

Em seguida o eixo ação (19%) e sua interação com o processo aplicado ao cliente 

evidenciando termos capazes de construir intervenções de enfermagem, devido suas 

visibilidades quando às tomadas de decisões frente às necessidades do cliente, dentre os 

termos presentes “Auscultar”, “Encaminhar”, “Realizar”, “Puncionar”, “Medicar” interagem 

com o processo intencional ao cliente, tal eixo associado à teoria das necessidades humanas 

básicas permite construir intervenções de enfermagem capazes de solucionar as necessidades 

identificadas, ao paciente com lesão por pressão os termos identificados neste eixo permite 

que o enfermeiro construa intervenções capazes de minimizar os riscos inerentes ao processo 
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de hospitalização e estabelecer ações capazes de reduzir os riscos de lesão por pressão 

(MEDEIROS 2013). 

 O eixo Meios, com 15,7% de termos, tem por finalidade agrupar termos que sinalizem 

métodos de como realizar as intervenções de enfermagem, sendo predominantes termos 

relacionados ao conceito de artefatos. Apesar da diversidade dos recursos tecnológicos 

utilizados pela enfermagem para melhorar a assistência e otimizar o tempo de serviço. Faz-se 

necessário evidenciar termos que retratem as estratégias de intervenção que não dependam 

apenas de artefatos tecnológicos, sendo importante a realização de ações por meio de 

tecnologias leves e leve – duras (FERNANDES; BRAZ, 2013).     

 Os eixos em evidência nesta pesquisa também estiveram em maior prevalência em um 

estudo desenvolvido em um hospital referente em doenças infectocontagiosas na capital do 

Rio Grande do Norte, no ano de 2016 no qual a autora desenvolveu um estudo sobre banco de 

termos para pessoas vivendo com a Síndrome da Imunodeficiência adquirida e também 

obteve prevalência nos eixos supracitados (SOUZA NETO, 2016).   

Como também um estudo desenvolvido em no Paraná no Rio Grande do Sul no ano de 

2015, onde o mesmo se propõe a realizar o mapeamento cruzado entre termos de enfermagem 

identificados em hospitais universitários e após a realização das etapas deste estudo 

identificou-se predominância dos mesmos focos identificados neste estudo (SILVA et al., 

2016). 

Achados semelhantes estão evidentes em um estudo sobre banco de termos para 

pessoas ostomizadas desenvolvido no ano de 2015 que também apresentou dados semelhantes 

conforme a prevalências dos eixos destacados neste estudo, com dados semelhantes ao 

destaque das necessidades psicobiológicas (CARVALHO; ALMEIDA, 2015).     

  Os demais eixos apresentaram evidencia inferior aos três principais sendo assim o eixo 

localização com 14,5% concentrou termos relacionados às estruturas anatômicas e podem ser 

caracterizados por processos patológicos do corpo do cliente, sendo essas alterações fatos 

esperados, haja visto que, os prontuários analisados são de pacientes que já apresentam a 

lesão por pressão instalada (SOARES; MACHADO; BEZERRA, 2016)..  

No presente estudo verificou-se carência de termos relacionados com o eixo 

julgamento com 6% dos termos. Tal eixo é utilizado na construção dos diagnósticos de 

enfermagem juntamente com o eixo foco por ser definido como “opinião clínica ou 

determinação relacionada ao foco da prática de enfermagem”. Esta carência pode afetar 

diretamente na formulação de diagnósticos de enfermagem por interferir diretamente na 

resposta clinica do paciente, problemas ou riscos à saúde (SANTOS et al., 2013). 
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 Neste sentido o eixo tempo com 3,3%, definido como “maneira ou método de 

executar uma intervenção”, apresenta termos relacionados aos períodos de tempo em que as 

ações são realizadas, o período para o planejamento e implementação das ações contribuindo 

para a formulação dos diagnósticos de enfermagem (MALUCELLI et al., 2010). 

O eixo cliente com 1,4%, esta relacionado com o “sujeito a quem o diagnóstico se 

refere e que é o beneficiário da intervenção proposta” (GARCIA, 2015). Este eixo trás a tona 

o sujeito, seja ele individual ou coletivo o qual será receptor dos cuidados estabelecidos e a 

quem se refere às evoluções de enfermagem.      

A categorização destes termos conforme o Modelo de Sete eixos da CIPE® permite 

visualizar nos registros o crescente número de termos associados às estratégias de ação ou 

quais os parâmetros dever ser visualizados ou suas prováveis alterações ou os meios utilizados 

para realizar determinadas ações.  

Neste contexto nota-se os demais eixos em menor evidência sugerindo que os demais 

ponto podem não ser abordados com os mesmos critérios, vale salientar que o cuidado ao 

paciente deve ser realizado de forma holística, onde o indivíduo precisa receber cuidados de 

forma integral e não seccionado por partes, embora a avaliação da lesão seja predominante 

neste estudo os registros de enfermagem precisam contemplar as condutas abordadas de 

forma integral e as correlações com as demais necessidades sejam elas psicossociais ou 

psicoespirituais.    

  Corroborando com o exposto acima, os modelos e teorias conceituais estruturam os 

fenômenos da enfermagem e neste estudo o modelo conceitual de Horta foi utilizado para 

auxiliar no processo de construção do banco de termos ao paciente com lesão por pressão, é 

válido que a assistência de enfermagem ao paciente exige do profissional raciocínio clinico 

priorizando as necessidades do paciente, sendo assim as ações podem ser realizadas em 

concordância com este modelo conceitual e para o paciente com lesão por pressão é 

imprescindível avaliar os focos abordados por esta teoria com o intuito de suprir as 

necessidades existentes e prevenir ou melhorar as ações já estabelecidas. (HERDMAN, 2011). 

Cada uma dessas necessidades expressas neste modelo conceitual representa as 

necessidades humanas e estas transcendem as etapas do ciclo vital e geralmente manifestam-

se por meio de sinais e sintomas. Sendo assim, as necessidades psicobiológicas tem uma 

relação direta com o processo do surgimento das lesões por pressão, dentre os principais 

pontos a Oxigenação sendo está umas das necessidades de maior prevalência neste banco de 

termo com 35 termos associados a este e tendo com termos em destaque: “Máscara de 
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oxigênio”; “Nebulização”; “Oxímetro de pulso”; “Perfusão tissular”; “inquietação”; 

“Desconforto” e “ausculta”.  

A oxigenação é caraterizada pelo consumo de oxigênio e pelos fenômenos de 

oxirredução das atividades vitais, este processo tem relação direta e imediata com as funções 

vitais e juntamente com o sistema circulatório facilitando o transporte e carreando o gás 

oxigênio é possível que este seja conduzido para as demais células atuando no processo de 

respiração celular. O paciente com lesão por pressão ou quando se encontra restrito ao leito e 

com redução da mobilidade esses fatores associados à pressão de proeminências ósseas e o 

tempo prolongado reduz a distribuição de sangue no tecido tegumentar e consequentemente 

ocorre redução da distribuição de oxigênio reduzindo o trabalho celular contribuindo para a 

formação de lesões (FREIRE, 2011). 

Como estratégia de prevenção das lesões por pressão a equipe de enfermagem 

precisa identificar alterações tegumentares associadas na diminuição da perfusão e da 

distribuição de oxigênio nos tecidos, sendo estes sinais expressos pela cianose, palidez 

cutânea, hiperemias ou áreas esbranquiçadas, atentar para as queixas de redução de 

sensibilidade nas áreas de proeminências ósseas, estas ações são capazes de minimizar os 

riscos de formação destas lesões como também o surgimento de novas lesões, quando essas já 

estão instaladas no paciente (MATLLA, et al., 2010). 

A Hidratação, outro ponto importante associado às necessidades humanas com 20 

termos associados a este foco tendo como destaque: “Acesso venoso”; “Água”; “Hidratar”; 

“Instalar”. A avaliação física do paciente deve ser feita diariamente e o enfermeiro precisar ter 

a ciência das alterações tegumentares associadas a esta necessidades entre elas o ressecamento 

ou presença de edema, que podem contribuir com o surgimento de lesões. Além disso, a 

hidratação pode ser a nível enteral fornecendo água ou líquidos por via oral como também 

soluções cristaloides por via parenteral (ROLLIM; VASCONSELOS; CALIRI; SANTOS, 

2013). 

No contexto de intervenções para a prevenção dessas lesões é muito utilizado soluções 

que hidratam a pele do indivíduo, como por exemplo, os cremes hidratantes da pele que 

evitam o ressecamento da epiderme sendo este também um fator às lesões (ROLLIM; 

VASCONSELOS; CALIRI; SANTOS, 2013). 

 Segundo, Pereira et al., 2014, faz-se necessário estabelecer estratégias com as equipes 

de saúde no contexto de hidratação da pele averiguando e inspecionando a pele diariamente, 
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aplicar hidratantes tópicos, manter a pele limpa e seca; examinar o turgor da pele analisando 

sinais de desidratação ou hipervolemias associados aos edemas, manter pele hidratada (evitar 

friccionar proeminências ósseas, em áreas hiperemiadas e com redução de sensibilidade). 

Desta forma deve-se atuar no controle da umidade com objetivo de manter a pele seca e 

hidratada com cremes à base de ácidos graxos essenciais ou ureia em caso de pele seca.  

A necessidade Nutrição com 21 termos identificados, tendo como principais: “apetite”, 

“desnutrição”, “ingestão de alimentos” e “sonda enteral”. Faz-se necessário averiguar que o 

estado nutricional do paciente com lesão por pressão deve ser avaliado pela equipe de 

enfermagem em conjunto com os demais profissionais de saúde, uma vez que as alterações no 

estado nutricional tem impacto direto no desenvolvimento da lesão por pressão, 

principalmente em pacientes com extremos de peso (MATTIA et al., 2011) 

O enfermeiro deve acompanhar o estado nutricional por meio da aceitação da dieta 

fornecida, quando houver aceitação via oral, verificar adaptação das dietas enterais como 

também por meio dos exames laboratoriais e o comprometimento nutricional devido suas 

correlações com distribuição de nutrientes e elementos como vitaminas e proteínas 

necessárias no funcionamento celular e no processo de construção, reconstrução e reparação 

dos tecidos (SANTOS et al.; 2013). 

Em concordância com SANTOS et al. (2013), o autor CAMPANILLI et al. (2015) 

reforça  que o fator nutricional é relevante no desenvolvimento dessas lesões, pois aporte 

nutricional determinado primeiramente por uma avaliação do estado nutricional e 

subsequentemente por uma prescrição adequada para suprir as necessidades diárias de cada 

individuo de forma singular, resulta em um estado clínico ideal que colabora na manutenção 

do organismo e consequentemente na integridade tissular da pele, além de favorecer a 

regeneração e o processo cicatricial da pele. Com isso, cabe à equipe estimular, oferecer e 

auxiliar o paciente no momento das refeições principais ou nos lanches e ingestão hídrica, 

fornecer suplementos nutricionais por via oral ou por tubo naso ou oroenterais quando 

possível.    

Paralelo à avaliação do estado nutricional do paciente deve-se observar as eliminações, 

principalmente vesicais e intestinais e também fluidos excretados por via enteral, cutânea, ou 

facilitados por drenos e dispositivos hospitalares (HORTA, 2011). Na necessidade 

Eliminação, identificou-se 34 termos tendo como destaque: “Bolsa de colostomia”; 
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“Cistostomia”; “Constipação”; “Diarreia”; “Edema”; “Micção”; “Sonda vesical de demora”; 

“Substância gástrica”.  

Conforme HORTA 1997, diversos fatores interferem nas eliminações intestinais e 

vesicais dos pacientes e cabe à equipe de enfermagem identificar quais os fatores e intervir 

sobre eles, tais como: os horários, frequência, duração, os hábitos, os tabus. As eliminações 

fisiológicas precisam ser avaliadas e suas características observadas para que sejam 

estabelecidas intervenções necessárias na prevenção de lesões e também tratamento dessas, 

uma vez que, o paciente quando restrito ao leito, com mobilidade reduzida, dificuldade para 

controlar os esfíncteres, com incontinência vesical ou intestinal estes necessitam de 

dispositivos para captar as excretas seja por dispositivos minimamente invasivos como o uso 

de fraldas ou totalmente invasivos com cateteres vesicais (SANTOS et al. 2013).  

Em situações de alterações do nível de consciência, complicações neurológicas as 

alterações fisiológicas resultando em uma umidade excessiva. Tais como: incontinências 

urinárias, incontinências fecais, transpiração excessiva, dentre outras. Com isto, o resultado de 

uma umidade presente por um tempo prolongado pode acarretar na maceração e ruptura da 

pele, consequentemente, no desenvolvimento de uma Lesão por pressão (FREITAS; 

ALBERTI, 2014).  

As incontinências relacionam-se diretamente com o uso de sedativos, alterações 

cognitivas e neurológicas. Com as alterações cognitivas e neurológicas afetadas, os pacientes 

perde o controle sobre seu corpo e suas eliminações fisiológicas ocorrem de forma 

involuntária deixando o mesmo exposto à umidade. Esta, causada pela incontinência urinária 

ou fecal em um paciente com déficit do autocuidado torna-o susceptível às lesões (FREITAS; 

ALBERTI, 2014; ROLIM et al., 2014).  

Desta forma, o enfermeiro precisa atentar-se às recomendações da NPUAP, esta 

sinaliza estratégias em relação à exposição do paciente à umidade, sugere-se, além de 

aumentar a frequência de trocas de fraldas para pacientes com incontinência urinária e/ou 

fecal utilizar dispositivos que minimizem o contato da umidade com o paciente, causada pelas 

incontinências. Como também, disponibilizar lençóis com maior capacidade de absorção que 

podem ser descartáveis e/ou laváveis, impedindo assim o contato desses fluidos com a pele, 

minimizando a maceração e consequentemente reduzindo os riscos de desenvolvimento de 

novas lesões (NPUAP, 2014).  

 Em relação às necessidades de sono e repouso identificou-se um total de 09 termos 

entre estes: “conforto”, “insônia” e “sonolento” estiveram em destaque. O sono e o repouso 



75 
 

  

estão relacionados com a necessidade do organismo de manter, durante o período do dia, a 

suspensão natural, imobilidade parcial ou até mesmo completa de determinadas funções, 

redução da atividade corporal, com objetivo de restaurar o consumo de energia e as funções 

vitais (CAIXEIRO; DARGAM; HOMPSON, 2012). 

 Durante o processo de hospitalização existem diversos fatores que influenciam 

diretamente na qualidade do sono, esses agentes estressores como os ruídos, o calor ou frio 

excessivo, falta de privacidade, dor, medo, ansiedade, rotinas do serviço, distanciamento 

familiar, alterações no controle das eliminações, alteram o padrão do sono dificultando a 

restauração do organismo (CARVALHO; BACHION, 2012). 

 Nas necessidades de atividade, mecânica corporal, mobilidade e locomoção, 

identifica-se 28 termos tendo em destaque os termos: “cadeira de rodas”; “deambulação”; 

“dependente”; “estimular”; “mobilizar” e “restrição”. Juntamente com as necessidades 

supracitadas destaca-se a necessidade cuidado com o corpo, onde se identificou 09 termos, 

sendo os de maior destaque: “higienizar”; “limpar”; “banho”. 

  Neste contexto, pacientes com mobilidade reduzida ou com idade avançada sofrem 

ação de forças como atrito, pressão, cisalhamento e fricção, relacionados com o desenvolvimento 

da lesão por pressão, vêm sendo apontadas como um dos principais fatores extrínsecos que 

contribuem para o desenvolvimento dessas lesões, devido à má perfusão tecidual, por reduzir 

a tolerância do tecido à pressão sobre uma proeminência óssea promovendo morte celular e 

necrose tecidual resultando na lesão por pressão (PEREIRA et. al., 2014).  

 O déficit do autocuidado tem relação com alguns fatores como: a higienização 

corporal, manutenção da pele seca, sentar-se corretamente, realizar mudança de decúbito, 

higiene perineal após as eliminações e alimentação. Estes fatores interferem no processo de 

desenvolvimento das lesões, desta forma as correlações existentes entre os focos Atividade 

mecânica corporal, mobilidade e locomoção tem relação direta com o foco cuidado com o 

corpo, principalmente nos participantes do estudo. 

 As limitações físicas presentes no paciente com lesão por pressão pode desencadear 

uma série de problemas de saúde e a equipe de enfermagem precisa conhecer as limitações e 

desenvolver estratégias capazes de melhorar o déficit no autocuidado para reduzir 

complicações no caso clínico da doença, com objetivo de não promover ações diretas em 

órgãos ou sistemas corporais. Desta forma é imprescindível a avaliação do enfermeiro 
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direcionada no processo de monitoramento das funções fisiológicas e detectar precocemente 

as alterações (CARVALHO; ALMEIDA, 2015).  

 As necessidades integridade física e cutânea e integridade física relacionam-se com as 

necessidades de regulação: térmica, hormonal, neurológica, crescimento celular, vascular; o 

primeiro com 89 termos tendo em destaque os termos proeminência; lesão por pressão; 

técnica asséptica; curativo de ferida; desvitalizado; eritema. O segundo com 20 relacionados 

com as necessidades em questão, sendo integridade da pele; calcanhar; tecido; tendão e pele 

como termos em evidência. Respectivamente a necessidade a seguir com 22 termos 

relacionados teve como destaque os termos: temperatura, pressão arterial, complicação, 

equilíbrio e vital.  

  A integridade física e cutânea mucosa é estabelecida pelo organismo para manter e 

assegurar as funções vitais e promover proteção aos órgãos e sistemas corporais, além de 

regular a temperatura corpórea, informar as necessidade de eliminar substâncias fisiológicas. 

Em situações de danos teciduais ou integridade da pele prejudicada há perdas significativas da 

proteção do sistema tegumentar viabilizando entrada de micoorganismos, estes colonizam – 

por falhas no sistema imunológico – o tecido causando desorganização nos sistemas de 

regulação corporal promovendo alterações de temperatura, modificações nos parâmetros 

vitais causando alterações do nível de consciência, inquietação, dor, ansiedade, com isto o 

paciente fica mais propenso às lesões por pressão, devido às alterações de temperatura e sua 

interferência direta no aumentam da umidade do corpo causando áreas de maceração em 

proeminências (SILVA; NOBREGA; MACEDO, 2012 ).       

Foi atribuída a necessidade de terapêutica 51 termos, entre eles: “administrar”; 

“consulta”; “desbridamento”; “enfermeiro”; “exame físico”; “monitorar”; “observar”. Esta 

necessidade prioriza estabelecer intervenções capazes de guiar as ações preventivas ou que 

auxiliem no tratamento com estratégias medicamentosas; exames; formas de tratamentos; 

controles voltados ao paciente com lesão por pressão, Segundo SOUSA JUNIOR et al,. 

(2016), existem intervenções capazes de minimizar os riscos e os agravos dessas lesões, tais 

como: 

 Realizar mudança de decúbito 2/2h; 

 Posicionar corretamente o paciente no leito; 

 Inspecionar diariamente a pele; 

 Manter pele hidratada (evitar friccionar proeminências ósseas, em áreas hiperemiadas 

e com redução de sensibilidade); 



77 
 

  

 Manter higiene do paciente e da cama;  

 Manter lençóis limpos, secos e bem esticados (evitar contato da pele do paciente com 

superfícies plásticas);  

 Sempre utilizar lençóis móveis para mobilizar o paciente; 

 Aplicar creme de barreiras em região genitália e de contato com substâncias 

fisiológicas ácidas;  

 Acompanhar o estado nutricional por meio dos exames laboratoriais; 

 Manter colchão de poliuretano (piramidal/caixa de ovo); 

 Manter períneo limpo e seco; 

 Evitar exposição ao frio; utilizar coxins para aliviar áreas de atrito e elevar região 

calcânea (nunca utilizar coxins em forma de anel de espuma); 

 Tratar incontinências; 

 Manter temperatura corpórea entre 35,5 e 37ºC; 

 Manter cabeceira elevada 30º de acordo com as condições clínicas do paciente; 

 Evitar botas de gel ou acolchoadas; 

 Proteger os tecidos contra efeitos adversos das forças mecânicas (pressão, fricção e 

cisalhamento); 

 Trocar fralda a cada eliminação fisiológica;     

Tais ações podem minimizar o risco de lesão por pressão, como também auxiliar de 

forma gradativa no processo cicatricial em lesões já instaladas e contribuindo nos focos das 

necessidades humanas básicas.  

 Após os pontos levantados até o momento sob a perspectiva das necessidades 

psicobiológicas estudos apontam ações capazes de prevenir o surgimento dessas lesões, 

estudos relacionados com a temática abordam a seguintes ações assistências:  

 Realizar mudança de decúbito no máximo a cada duas horas; manter colchão 

piramidal; implementar protocolo assistencial de prevenção ou aplicas escalas 

de predição de riscos que auxiliem na identificação de fatores de risco; 

proteger a pele e proeminências ósseas; manter períneo limpo e seco; hidratar a 

pele; inspecionar diariamente a pele em busca de pontos hiperemiados ou 

isquêmicos; limpeza da cama; limpeza do paciente; uso de coxins; Massagem 

de conforto pós-banho com hidratante; manter lençóis esticados (ARAÚJO; 

NÓBREGA; GARCIA, 2013). 



78 
 

  

 Avaliar risco nas primeiras 48h de admissão, conforme escalas de predição de 

riscos; tratar incontinências; evitar contato com superfícies plásticas; manter 

temperatura corpórea entre 35,5 e 37ºC; solicitar avaliação da fisioterapia 

quando disponível; acompanhar o estado nutricional por meio dos exames 

laboratoriais; avaliar comprometimento nutricional; utilizar lençóis móveis 

para mobilizar o paciente; evitar massagens em áreas hiperemiadas com 

redução de sensibilidade; manter cabeceira elevada 30º; evitar botas de gel ou 

acolchoadas; evitar uso de anéis de espuma; aplicar coxins sob proeminências 

ósseas (FIDELLS, 2013). 

 Proteger os tecidos contra efeitos adversos das forças mecânicas (pressão, 

fricção e cisalhamento); reduzir a incidência dessas úlceras por meio de 

programas educacionais; realizar o exame físico diário da pele; confeccionar 

protocolos para prevenção de lesão por pressão; identificar os fatores de risco 

de forma individualizada e direcionar o tratamento preventivo priorizando as 

necessidades especificas do paciente de forma holística (BARAVESCO; 

LUCENA, 2012). 

 Conferir diariamente áreas vulneráveis; documentar intervenções e resultados 

obtidos; proteger/evitar complicações por forças mecânicas externas; criar e 

fornecer um programa de ensino para pacientes com risco em desenvolver 

lesão por pressão e seus cuidadores contribuindo para a inserção destes na 

execução das estratégias de prevenção (GOMES et al.,2016). 

Tais estratégias são capazes de minimizar os riscos de lesão por pressão e promover a 

segurança do paciente de forma adequada, uma vez que o Programa Nacional de Segurança 

do Paciente (PNSP) conforme a portaria 529/2013 do ministério da saúde tem como objetivos 

monitorar a incidência de lesão por pressão associando a incidência destas lesões à quebra da 

assistência ou prestação da assistência de má qualidade, por isto é de suma importância 

estabelecer estratégias de prevenção. 

Além das ações assistenciais assistências o enfermeiro deve identificar e estabelecer 

ações preventivas de cunho gerenciais capazes de minimizar os riscos das lesões por pressão 

tais como:  

 Gerenciar do cuidado; 

 Confeccionar protocolo para prevenção das lesões por pressão; 
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 Elaborar relógio gráfico para sinalização de mudança de decúbito; 

 Avaliar e identificar os pacientes com risco nas primeiras 48h de admissão por 

meio de uma escala de predição, sendo a mais utilizada a Escala de Braden (EB), e 

seguir avaliando diariamente ou demais escalas de predição de risco; 

 Identificar os fatores que os predispõem ao risco de forma individualizada; 

 Implementar protocolo assistencial de prevenção; 

 Solicitar suporte da fisioterapia e nutrição; 

 Documentar intervenções e resultados obtidos.  

As atividades gerenciais do cuidado em enfermagem estão articuladas entre os eixos 

assistencial e gerencial compondo o trabalho do enfermeiro nos inúmeros cenários de atuação. 

O termo gerência do cuidado tem sido utilizado para elucidar, as atividades dos enfermeiros 

contribuindo para melhores resultados nas práticas clínicas e nos serviços de saúde devido a 

realização do planejamento das ações de cuidados de enfermagem (KIM; HARDIKER; 

COENEN, 2014). 

As ações de gerenciamento do cuidado focado na prevenção de lesão por pressão são 

cruciais para que todo o processo de prevenção aconteça. Compreende-se que o volume de 

atividades e o ritmo de trabalho são desafios para os profissionais enfermeiros, principalmente 

nas unidades de atendimento á pacientes críticos, no entanto a implementação e utilização de 

escalas de predição de risco, como por exemplo, a Escala de Braden, e a elaboração de 

protocolos de prevenção são estratégias importantes por facilitar e nortear o trabalho da 

equipe de enfermagem (GOMES, et al. 2016).    

Existem diversas escalas de predição de risco que auxiliam os profissionais de 

enfermagem na gestão com foco em detectar e avaliar o risco que o paciente apresenta em 

desenvolver lesão por pressão. Estudos apontam a Escala de Braden (EB) como sendo a mais 

utilizada e mais pesquisada no Brasil. Esta deve ser utilizada e aplicada no momento da 

admissão do paciente no setor e repetida a cada 48 horas
 
(CARVALHO; ALMEIDA, 2015).  

 As ações de gerenciamento estabelecem intervenções capazes de elaborar e 

implementar instrumentos que auxiliam no planejamento do cuidado individualizado voltado 

as necessidades de cada individuo norteando a prevenção de tais lesões aos pacientes com 

risco em desenvolvê-las, contudo tais ações precisam ser estabelecidas conforme as 

peculiaridades de cada paciente priorizando suas particularidades e limitações contribuindo 

com o cuidado de forma holística. 
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Neste contexto outras estratégias são de suma importância na prevenção destas lesões 

e além das ações assistências e gerenciais destacam – se ações educativas onde o enfermeiro 

deve inicialmente inserir a equipe nas ações educativas e estabelecer treinamentos com os 

componentes da equipe; capacitar os técnicos em enfermagem e também os cuidadores seja de 

forma direta ou indireta; construir estratégias ou programas de ensino para pacientes com 

risco de lesão por pressão e seus cuidadores, construir estratégias que sinalizem os riscos e 

orientar a equipe sobre os sinais de alerta para o surgimento das lesões (GOMES, et al. 2016).    

Quanto às ações educativas, estas são atribuídas como métodos preventivos de lesão 

por pressão e para isto deve-se envolver a equipe de enfermagem e seus cuidadores nos 

treinamentos e demonstrar para a equipe a importância da utilização e aplicabilidade das 

escalas e protocolos de predição de riscos. A realização de uma avaliação periódica do 

desempenho organizacional ao nível da prevenção das lesões por pressão e facultar o 

feedback dessa mesma informação a todas as partes interessadas pode amparar tais medidas 

educativas
 
(CARVALHO; ALMEIDA, 2015).  A orientação e capacitação por meio de 

programas educativos relacionados à prevenção de tais lesões junto aos profissionais de 

enfermagem fortalecem as propostas de protocolos bem como sua aplicabilidade na unidade 

hospitalar. 

Estabelecer tais estratégias corrobora com a segurança do paciente e minimizam os 

riscos associados ao surgimento das lesões por pressão, cabe ao enfermeiro juntamente com a 

equipe estabelecer estas ou demais intervenções capazes de minimizar os riscos, como 

também inserir os familiares e cuidadores neste processo.   

 As necessidades psicossocias presentes neste estudo reforçam a necessidade da equipe 

de enfermagem para perceber não somente as relações saúde doença, como também as 

condições sociais envolvidas e quando estas estão em desequilíbrio o processo de 

hospitalização pode apresentar-se de forma complexa ou traumática devido à ausência de 

apoio social. As necessidades humanas permeiam desejos de relações pessoais com base na 

comunicação, participação, recreação e determinados pontos dessas necessidades devem estar 

presentes no processo de hospitalização (HORTA, 1979). 

 A necessidade afetada, Segurança com nove termos, tendo em destaque: “alergia”, 

“identificar”, “insegurança”, “notificar” e “proteção” estão diretamente relacionados com a 

redução do auto cuidado, os participantes deste estudo obtiveram em sua maioria redução do 

auto cuidado, da mobilidade e dificuldade para realizar cuidados básicos com isso a própria 
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segurança do indivíduo torna-se comprometida, neste contexto faz-se necessário estabelecer 

medidas direcionadas às melhorias na segurança deste individuo, estabelecendo estratégias 

que auxiliem no processo de segurança desde a presença de alguém família corroborando com 

o apoio emocional, como também estruturas no próprio leito do paciente capazes de garantir a 

segurança do indivíduo que por vezes apresenta-se em situações de risco de queda (FREIRE, 

2011). 

 O enfermeiro deve estabelecer intervenções capazes de minimizar a insegurança do 

paciente com lesão por pressão dentre estas destaca-se: identificar situações que causam 

ansiedade ou medo; avaliar situações associadas à insegurança e encorajar o paciente a 

enfrentar tais situações; oferecer suporte emocional; responder as dúvidas existentes 

utilizando linguagem acessível e termos usuais ou coloquiais; avaliar o enfrentamento em 

relação ao quadro clínico e frente a lesão por pressão existente, com estas ações o paciente 

poderá enfrentar os obstáculos associados às inseguranças em busca do enfrentamento 

atuando de forma positiva no tratamento (SILVA et al., 2015). 

    Os sinais de ansiedade, agitação, insegurança acompanham o paciente em todo o 

processo de hospitalização e estão correlacionados com as necessidades de Amor, aceitação e 

auto - realização, este apresentam respetivamente, dois termos, choro e agitação, o segundo 

com seis termos sendo estes “adaptação”, “colaborar” e “estimular” e por terceiro com 01 

termo relacionado, sendo este “afirmação” o termo existente (ROCHA; BARROS, 2013).   

    Estas se relacionam com o desejo do paciente em manter contato com seus amigos e 

familiares de diferentes graus de afinidade com intuito de melhorias no enfrentamento do 

processo de hospitalização, pois diversos sentimentos estão presentes durante este processo 

gerando aceitação do processo de saúde doença, aumento da perspectiva de melhorias devido 

o amor expresso pelos familiares e cuidadores próximos, isso proporciona sentimentos de 

auto realização que contribuem positivamente no processo de saúde doença (ROGENSKI; 

KURCGANT, 2013).   

 Para corroborar com estas necessidades afetadas é necessário encorajar o paciente para 

aceitação de seu estado de saúde; identificar situações negativas no processo de aceitação, 

quanto ao processo de hospitalização quanto ao tratamento das lesões, encorajar pensamentos 

positivos para o enfrentamento da doença e das lesões existentes; estimular o autocuidado 

quando possível; identificar adaptações necessárias para estimular o autocuidado; encorajar a 
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participação da família e dos cuidadores neste processo; informar sobre os cuidados com a 

pele para prevenir o surgimento de novas lesões (PEREIRA et al., 2014) 

 A gregária, sendo esta a necessidade de relações interpessoais, tem fator primordial no 

processo de saúde doença, pois permite a equipe identificar problemas associados à 

segurança, aprendizagem, recreação, lazer, como também auto-imagem, tais observações pelo 

enfermeiro são capazes de construir estratégias suprindo esta necessidade de forma a facilitar 

o processo de hospitalização. O enfrentamento desse processo quando dividido com 

indivíduos próximos é positivo e contribui diretamente com a execução das ações de 

enfermagem, pois muitas vezes os familiares ou cuidadores auxiliam a convencer o paciente 

em aceitar os cuidados prestados, quando estes então em situações de recusa. Por isto, faz-se 

necessário a participação e a inserção destes no processo de cuidar (ARAÚJO; NÓBREGA; 

GARCIA, 2013). 

  Para isto, é necessário à atuação do enfermeiro com intuito de intervir diretamente 

nesta necessidade estabelecendo ações de encorajamento da família para enfrentar juntamente 

com o paciente este processo de hospitalização; dialogar e orientar sobre a importância do 

convívio social, estimular a participação dos parentes no cuidado e participação ativa nas 

tomadas de decisões e corroborando com o processo de cuidado. Vale salientar que a inserção 

da família no processo de cuidado contribui de forma significativa na recuperação do 

equilíbrio do paciente, pois por diversas vezes as condutas são aceitas pelo paciente quando 

solicitadas ou negociadas entre parentes e pacientes (SILVA et al, 2015).  

Nas necessidades de liberdade e participação, ambas com dois termos 

consequentemente, percebe-se o quanto é ineficaz esse processo, pois os pacientes em questão 

estão por vezes “presos” em seus leitos, por restrições de movimentos dependendo de 

terceiros para realizar ações básicas que englobam alimentação, higienização, mudança de 

decúbito e demais ações (MEDEIROS, 2013).  

Com isto, o enfermeiro deve estabelecer ações diretas no processo do autocuidado, 

fornecer meios para a participação do paciente neste processo; estabelecer ações que 

incorporem o paciente nas ações de higiene ou alimentação; sugerir ao paciente que participe 

desse processo e o encorajar a participar nas intervenções do autocuidado (BARAVESCO; 

LUCENA, 2012). 
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Neste contexto a necessidade de comunicação com sete termos identificados, favorecer 

melhorias do quadro clinico devido à facilidade em continuar à assistência por sinalizar as 

alterações presentes. Quando comunicativo o paciente expressa as alterações de sensibilidade, 

localiza dor, dormência e prurido, porém quando em situações que inviabilizam a 

comunicação cabe a equipe de enfermagem identificar as alterações presentes no paciente 

através de avaliação dos métodos propedêuticos e aferição de sinais vitais para construção de 

intervenções necessárias (PEREIRA, et al. 2014). 

A comunicação é um denominador comum de todas as profissões de saúde como 

também uma estratégia utilizada pelo paciente para informar a aceitação do seu tratamento, 

vale salientar que esta comunicação pode ser do tipo verbal e não verbal. Desta forma é 

importante que o enfermeira tenha conhecimento e afinidade com os diferentes aspectos da 

comunicação, uma vez que cada paciente apresenta um forma própria em efetuá-la, seja de 

forma verbal ou por expressões faciais fazendo desta um componente interpessoal (BLANC, 

2015).  

As necessidades de criatividade, aprendizagem, orientação no tempo e espaço, 

autoestima e atenção, dialogam entre se uma vez que, tais necessidades tem interferência 

significativa e podem influenciar de forma negativa no processo de cuidado, nos 

relacionamentos interpessoais, na aceitação do tratamento, no isolamento pessoal, oscilando 

emoções e sentimentos que dificultam a prestação de serviços essenciais (CARVALHO; 

BACHION, 2009).  

O ensino e aprendizado é um processo ativo, pode ser encarado como uma forma do 

outro ensinar e aprender com o outro, envolvendo o portador da informação e o receptor 

desta. O processo de socialização está diretamente relacionado com a aprendizagem, pois 

ambas fazem corroboram com a sociabilização dos indivíduos e interação entre os demais 

(ROCHA; BARROS, 2013).    

O enfermeiro em sua atuação deve estabelecer ações educativas de forma a contribuir 

com o processo de ensino no ambiente hospitalar, informando aos familiares e cuidadores as 

ações que contribuem na prevenção da formação de lesão por pressão; direcionar o diálogo 

para sinalizar quais os sinais de alerta para o desenvolvimento das lesões inserindo os 

parentes e cuidadores no processo de ensino e melhorias na qualidade da assistência 

agregando estes no processo de cuidado (SILVA, et al., 2015).   
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No âmbito das necessidades espirituais, não foram identificados termos nos registos de 

enfermagem que estivessem enquadrados nesta necessidade básica e um dos fatores para tal 

fato é a fragilidade na descrição dos relatos de enfermagem, onde muitas vezes o foco está nas 

necessidades psicobiológicas ou sociais e muitas vezes não sendo avaliado as necessidades 

espirituais, desta forma cabe aos enfermeiros identificarem quais aspectos interferem no 

processo de hospitalização e averiguar as relações religiosas ou filosóficas relacionadas à vida 

do paciente.  

É de suma importância a participação do enfermeiro na construção de estratégias 

capazes de inserir a religiosidade do paciente no processo de hospitalização desta forma 

auxiliando a enfrentar as dificuldades existentes nesse processo, pois para obter melhorias 

psico-fisiológicas e psicossocial é de suma importância que sejam atendidas as necessidades 

espirituais, avaliando as intervenções direcionadas às angústias espirituais (SILVA; 

NÓBREGA; MACEDO, 2012).  

O cuidado espiritual é de suma importância para restabelecer o equilíbrio do corpo, 

pois o ser humano e em especial o doente leva consigo uma grande necessidade 

psicoespiritual e essa necessidade faz parte da estrutura da necessidade humana e a equipe de 

saúde, sobretudo a enfermagem em sua essência como profissão deve atender o ser humano 

em todas as suas necessidades humanas afetadas, sendo assim é de suma importância 

identificar os fatores que contribuem para a melhoria dessas necessidades afetada e deve ser 

considerada como um problema de saúde principalmente no intuito de redefinir o atendimento 

integral do paciente atingindo o cuidado de forma integral e humanizado.  

 Para a realização do cuidado integral ao paciente com lesão por pressão 

vislumbrando o paciente de forma holística a enfermagem utiliza de ferramentas capazes de 

melhorar o processo de hospitalização e auxiliar no enfretamento das doenças, como 

ferramentas utilizadas este estudo trouxe o banco de termos como uma ferramenta 

terminológica capaz de nortear as ações de enfermagem e contribuir com a construção de 

diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem. Através do banco de termos é possível 

padronizar a linguagem de forma que está seja unificada e o banco de termos permite 

vislumbrar conceitos pertencentes a determinadas áreas de atuação da enfermagem auxiliando 

os demais profissionais na construção de estratégias de intervenção (TANNURE; CHIANCA; 

GARCIA, 2009).  
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A qualidade do banco de termos está diretamente relacionada com a qualidade dos 

registros de enfermagem e para que estes registros sejam realizados de forma eficaz com 

relatos capazes de subsidiar a construção de um banco de termos é essencial que o enfermeiro 

avalie o paciente de forma completa averiguando as necessidades psicobiológicas, como 

também as necessidades psicossociais e psicoespirituais, sendo assim, através destas 

avaliações e registros de enfermagem pode-se estabelecer intervenções integrais contribuindo 

com a resolução de problemas de forma holística (BARAVESCO; LUCENA, 2012). 

Um fator de grande importância no processo de construção do banco de termos é a 

categorização conforme os eixos da CIPE®, pois a categorização dos termos torna evidente 

quais os focos do cuidado estão evidenciados e quais estão em menor evidencia e isto 

interfere diretamente na qualidade da assistência, pois o enfermeiro poderá modificar as 

formas de avaliar o paciente priorizando ou sinalizando para os outros profissionais 

enfermeiros que existem focos com pouca abordagem, esta percepção desperta no enfermeiro 

um olhar mais amplo para o cuidado e estimula este a ampliar a sua avaliação e 

consequentemente promover intervenções mais amplas (SILVA et al, 2013).  

No contexto das lesões por pressão, os termos extraídos quando agrupados conforme 

os eixos da os eixos da CIPE® e de acordo com as necessidades humanas básicas sinaliza de 

forma objetiva quais características estarão presentes ou quais os pontos devem ser abordados 

para facilitar e ampliar as ações de enfermagem proporcionando um olhar mais amplo e 

também mais direcionado as necessidades afetadas do paciente com lesão por pressão. 

(HORTA, 2011).  

Diante das necessidades encontradas neste estudo é de suma importância que o 

enfermeiro possa desenvolver protocolos assistenciais adaptados a sua realidade com 

abordagem detalhada que permita as equipes realizar intervenções capazes de minimizar os 

riscos de lesão por pressão, a construção de protocolos operacionais ou implantação de 

protocolos já validados permitem ao enfermeiro e a equipe de enfermagem autonomia e 

segurança para realizar intervenções capazes de reduzir as lesões por pressão.  

A maioria dos termos estão agrupados nas necessidades psicobiológicas, devido as 

manifestações clínicas e as mudanças fisiológicas  correlacionadas com a formação das lesões  

por pressão,  porém os fatores sociais e espirituais que compõe as esferas emocionais não 

podem ser negligenciados durante o cuidado de enfermagem deve-se estabelecer ações 

capazes de auxiliar no processo de hospitalização e contribuir com o suporte necessário.  
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 7 Conclusão  

Pode-se verificar que os objetivos propostos para este estudo foram alcançados, pois 

os termos empregados nos registros de enfermeiros nos prontuários de pacientes com lesão 

por pressão foram identificados, mapeados com os termos constantes na CIPE® versão 2017, 

classificados no Modelo de Sete Eixos e categorizados segundo as necessidades humanas 

básicas.  

A pesquisa permitiu explorar e conhecer os termos utilizados pelos enfermeiros na 

assistência prestada ao paciente com lesão por pressão, possibilitando o desenvolvimento de 

enunciados de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem e também a unificação 

da linguagem profissional do enfermeiro.     

Identificaram-se 391 termos que foram submetidos ao processo de mapeamento 

cruzado e validação de especialistas que resultou em 370 termos, sendo 225 termos constantes 

e 145 termos não constantes na CIPE® versão 2017. 

Quanto aos temos constantes no Modelo de Sete Eixos da CIPE® 2017, verificou-se 

uma prevalência de termos no eixo foco com 150 termos, em seguida o foco ação com 70 

termos e o foco Meios com 58 termos. Já em relação ao modelo conceitual de Wanda Horta 

identificou-se que os termos foram distribuídos da seguinte forma: 316 nas Necessidades 

psicobiologicas e 54 nas Necessidades Psicossociais. 

Os termos identificados possibilitaram a construção de um banco de termos e este será 

de grande relevância para nortear as ações de enfermagem em pacientes com lesão por 

pressão, pois este instrumento terminológico é de grande importância para a prática do 

enfermeiro em diversos âmbitos, seja no ensino, na pesquisa ou nos âmbitos gerenciais e 

assistenciais, e também promove a unificação da linguem proporcionando a elaboração de 

diagnóstico/resultados e intervenções de enfermagem.      

A qualidade dos registros contribui de forma significativa para a elaboração de 

conjuntos terminológicos sendo estes uma ferramenta tecnológica de grande impacto na 

assistência à saúde.    

  Por fim, como dificuldades no estudo tem-se o grande número de siglas nos 

prontuários dos pacientes, a organização das sequências dos registros nos prontuários em 

tempo cronológico devido o grande número de profissionais que manipulam tais prontuários.  
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Quanto às limitações do estudo ocorreram durante a coleta de dados, pois esta 

pesquisa foi desenvolvida em um único hospital, além disso, houveram limitações 

relacionadas à ausência de dados nos prontuários, viés de informações nos registros quanto às 

descrições das características da lesão quando a mesma lesão era avaliada por enfermeiros 

diferentes em intervalo curto de tempo; viés na classificação das lesões, como também relatos 

incompletos da descrição das lesões e dos curativos realizados. Tais limitações interferiram na 

construção do banco de termos. Sendo assim, sugiro a construção de estudos abordando esta 

temática em hospitais com públicos ou privados com diferentes clientelas abordando registros 

de enfermagem de pacientes de diferentes faixas etárias. 

Desta forma, é recomendável que os registros expressos nos prontuários de pacientes 

hospitalizados sejam descritos de forma coerente, com informações pontuais e precisas com a 

finalidade de descrever as etapas do processo assistencial, de forma clara e objetiva, com 

precisão e finalidade, evitando abreviações ou siglas não oficializadas, ou com sentidos 

inadequados. Isto reforça a necessidade de dialogar com as equipes sobre a importância de 

realizar os registros de forma correta.  

Com intuito de superar a dificuldades encontradas e solucionar os potenciais 

problemas, estudos sugerem diálogos e reflexões sobre o processo de enfermagem, o 

manuseio das taxonomias e estratégias de atualizações, inserção de protocolos institucionais 

voltados ao cuidado de enfermagem e introdução de informatização nos registros de 

enfermagem.  
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 

CARTA CONVITE – PERITO  

Prezado (a) Sr. (a) 

 Solicitamos a participação do(a) senhor (a) na pesquisa intitulada 

“Diagnósticos/Resultados e Intervenções de Enfermagem da CIPE® para pacientes com lesão por 

pressão” coordenada pelo Prof. Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva do Departamento de 

Enfermagem de Natal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. A pesquisa tem 

como objetivo, estruturar uma proposta de Subconjunto Terminológico da CIPE® versão 2017 

para pacientes com lesão por pressão, com base na Teoria das Necessidades Humanas Básicas. 

 Nesse sentido, a finalidade da vossa participação está em verificar a adequação dos 

enunciados de Diagnósticos/Resultados e Intervenções de Enfermagem levantados à partir dos 

focos da Prática de Enfermagem utilizando a CIPE® 2015. Nesse sentido, o senhor(a), estar 

recebendo uma planilha com os respectivos diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem e ao lado dos quesitos as seguintes alternativas: concordo, concordo em parte e não 

concordo, bem como um espaço para a justificativa em caso de concordo em parte, ou, não 

concordo. Peço que assinale com um X cada quesito.  

 Além disso, em anexo, estamos encaminhando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido referente ao estudo, que poderá ser assinado eletronicamente, ou escaneado, e 

encaminhado de volta.  
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 Natal/RN______ de __________de______ 

Atenciosamente,  

Richardson Augusto Rosendo da Silva 

E-mail: rirosendo@yahoo.com.br 

Fernando Hiago da Silva Duarte 

E-mail: fernandohiago@hotmail.com  
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APÊNDICE B 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PACIENTES (TCLE)  

 

 Este é um convite para você participar da pesquisa: Diagnósticos/Resultados e 

Intervenções de Enfermagem da CIPE® para pacientes com lesão por pressão, realizado pelo 

aluno de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte a nível de Doutorado 

Fernando Hiago da Silva Duarte, que tem como pesquisador responsável Prof. Dr. Richardson 

Augusto Rosendo da Silva do Departamento de Enfermagem de Natal da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte/UFRN. Esta pesquisa tem como objetivo Estruturar uma proposta de 

Subconjunto Terminológico da CIPE® versão 2017 para pacientes com lesão por pressão, com 

base na Teoria das Necessidades Humanas Básicas.  

Para isso, contamos com seu apoio para que seja realizada uma entrevista e um exame 

físico, bem como ter acesso ao seu prontuário para coletar informações para essa pesquisa, 

relacionadas ao item da “Evolução de Enfermagem”. A nossa conversa durará mais ou menos 

uma hora. A entrevista pretende verificar como se encontra a sua saúde e identificar quais os 

problemas e/ou dificuldades que o senhor(a) apresenta com a presença de uma lesão por pressão, 

além disso, inclui dados pessoais, dados relacionados aos seus hábitos de vida, ao seu estado de 

saúde e às mudanças ocorridas com a sua doença. 

Caso concorde participar desta pesquisa, faremos algumas perguntas sobre como se sente, 

se teve alguma lesão por pressão no último ano, há quanto tempo a lesão por pressão esta 
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instalada, o que isto modificou em sua vida, questões sociais como: profissão, filhos, religião, 

atividades diárias que consegue fazer sozinho; como anda a alimentação, sono, conforto, bem 

estar, urina, fezes, seus cuidados consigo e seu conforto. Também iremos examiná-lo, avaliando 

sua pele, seus olhos, ouvidos, boca, sistema cardiovascular, sistema pulmonar, abdome, braços e 

pernas. Mediremos sua altura, pressão arterial, temperatura, respiração, pulso e peso. Por último, 

faremos alguns testes para avaliar como anda seu equilíbrio, reflexos, e força para poder saber 

como está o seu estado de saúde. 

Durante a avaliação não existe nada que venha a lhe oferecer desconforto e somente farei 

a entrevista e o exame físico se você aceitar. Os valores avaliados serão informados a você.  

 A sua participação é voluntária, logo você pode se retirar do estudo, a qualquer momento, 

se assim deseje. Não ocorrendo em nenhum gasto para você, e também não receberá pagamentos 

pela participação. Qualquer dúvida relacionada a essa pesquisa poderá ser esclarecida com o 

pesquisador. 

 As informações coletadas a partir deste estudo serão utilizadas única e exclusivamente em 

caráter científico, e será garantida a sua privacidade. As informações coletadas podem ser 

divulgadas por meio de trabalhos científicos, mas a sua identidade será preservada. 

 Os riscos envolvidos com sua participação seriam a exposição de dados coletados durante 

sua entrevista, seu exame físico e questões sobre a doença, que será minimizado através da 

seguinte providência: uso de pseudônimo (nome fictício) no momento das entrevistas, 

assegurando o sigilo, como também será assegurado a guarda dos dados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.  

 Ao participar desse estudo você estará contribuindo para o aperfeiçoamento da 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®), ou seja, um sistema criado e 

adotado por enfermeiros europeus, que tem como objetivo desenvolver uma classificação que 

padronize diagnósticos, resultados esperados e intervenções para ser usado por profissionais de 

enfermagem. Sendo assim o enfermeiro pode usar a CIPE® para traçar diagnósticos de 

enfermagem, os quais mostram as reais necessidades dos pacientes. Os Diagnósticos de 

enfermagem são essenciais para dar continuidade à assistência ao paciente e ajudar na 

comunicação entre os enfermeiros durante o cuidado às pessoas.  

 Ao contrário do CID (Código Internacional de Doenças) usado pelos médicos que procura 

descrever uma doença em si, a CIPE® se preocupa em descrever a reação do paciente diante da 

doença.  



99 
 

  

 Os benefícios diretos ou imediatos para você estão relacionados com o aperfeiçoamento 

da assistência de enfermagem que está sendo ofertada neste hospital para pacientes com lesão por 

pressão, pois os resultados desse estudo poderão facilitar na melhoria da segurança e a qualidade 

dos cuidados de enfermagem e nas informações sobre as ações de saúde que ficarão anotados nos 

prontuários, tornando a assistência mais humana, qualificada e direcionada a cada paciente, de 

forma a ter como benefício à melhoria da sua qualidade de vida.  

 Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

 Você ficará com uma cópia deste documento e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente ao Professor Richardson Augusto Rosendo da Silva 

no endereço Campus Central, S/N – Departamento de Enfermagem, Lagoa Nova – Natal 59078-

970, RN - Brasil ou pelos telefones: (084) 32153615 (84) 96140822 (84) 88251956 ou email: 

rirosendo@yahoo.com.br 

 Dúvidas sobre a parte ética desta pesquisa você poderá perguntar ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, CP 1666, Natal/RN, CEP: 

59078-970, Brasil, Email: cepufrn@reitoria.ufrn.br; fone: (084) 3215-3135, Site: 

www.etica.ufrn.br 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

Diagnósticos/Resultados e Intervenções de Enfermagem da CIPE® para pacientes com lesão 

por pressão, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 Natal________de_________ de_______ 

Participante da pesquisa:  

Nome:________________________________ 

Assinatura:_______________________________ 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 

http://www.etica.ufrn.br/
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Pesquisador Responsável: 

Nome: Richardson Augusto Rosendo da Silva  

Assinatura:_____________________________ 

Departamento de Enfermagem, Lagoa Nova – Natal 59078-970, RN, Brasil, ou pelo telefone: 

(084) 3215-3615  

Comitê de Ética em Pesquisa: (CEP-UFRN) Praça dos Universitários, CP 1666, Natal/RN, 

CEP: 59.078-970, Brasil, E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br; telefone (84) 3215-3135.  

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo Diagnósticos/Resultados e Intervenções de 

Enfermagem da CIPE® para pacientes com lesão por pressão, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal______de______de_______. 

Pesquisador Responsável: 

Nome: Richardson Augusto Rosendo da Silva  

Assinatura:_____________________________ 

Departamento de Enfermagem, Lagoa Nova – Natal 59078-970, RN, Brasil, ou pelo telefone: 

(084) 3215-3615  

Comitê de Ética em Pesquisa: (CEP-UFRN) Praça dos Universitários, CP 1666, Natal/RN, 

CEP: 59.078-970, Brasil, E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br; telefone (84) 3215-3135 

 

 

 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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APÊNDICE C 

 

    

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA 

PERITOS  

 

 Este é um convite para você participar da pesquisa: Diagnósticos/Resultados e 

Intervenções de Enfermagem da CIPE® para pacientes com lesão por pressão, realizado pelo 

aluno de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte a nível de Doutorado 

Fernando Hiago da Silva Duarte, que tem como pesquisador responsável Prof. Dr. Richardson 

Augusto Rosendo da Silva do Departamento de Enfermagem de Natal da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte/UFRN. Esta pesquisa tem como objetivo estruturar uma proposta de 

Subconjunto Terminológico da CIPE® versão 2017 para pacientes com lesão por pressão, com 

base na Teoria das Necessidades Humanas Básicas.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetida (o) a preencher/responder uma planilha 

que apresenta os diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem da CIPE® para pacientes 

com lesão por pressão, os quais foram Identificados por meio dos focos da Prática de Enfermagem 

na avaliação à saúde de pacientes acometidos com essa doença em um hospital privado da capital 

do Rio Grande do Norte. Para tanto ao lado dos diagnósticos/resultados e intervenções listados 

você deverá assinalar com um X um dos quesitos: concordo, concordo em parte e não concordo e 

preencher um espaço para a justificativa em caso de concordar em parte, ou, não concordar,  

caracterizando, assim a etapa de validação de conteúdo. 
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 A sua participação é voluntária, logo você pode se retirar do estudo, a qualquer momento, 

se assim deseje. Não ocorrendo em nenhum gasto para você, e também não receberá pagamentos 

pela participação. Qualquer dúvida relacionada a essa pesquisa poderá ser esclarecida com o 

pesquisador. 

 As informações coletadas a partir deste estudo serão utilizadas única e exclusivamente em 

caráter científico, e será garantida a sua privacidade. As informações coletadas podem ser 

divulgadas por meio de trabalhos científicos, mas a sua identidade será preservada. 

 Os riscos envolvidos com sua participação seriam a exposição de seus dados, que será 

minimizado através da seguinte providência: uso de pseudônimo (nome fictício), assegurando o 

sigilo, como também será assegurado a guarda dos dados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.  

 Ao participar desse estudo você estará contribuindo para o aperfeiçoamento da 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®), colaborando com a 

padronização de diagnósticos, resultados esperados e intervenções para ser usado por profissionais 

de enfermagem no cuidado aos pacientes com lesão por pressão.  

Os benefícios diretos ou imediatos para você durante esta pesquisa estão relacionados ao 

estabelecimento de uma validação de conteúdo dos enunciados de Diagnósticos/Resultados e 

Intervenções de Enfermagem levantados a partir dos focos da Prática de Enfermagem utilizando a 

CIPE® 2017, contribuindo no estabelecimento de uma padronização da linguagem da 

enfermagem, e cientificidade nos cuidados prestados pelo profissional enfermeiro. Além de 

auxiliar para a identificação das reais necessidades de pacientes com lesão por pressão; tornando a 

assistência mais humana, qualificada e direcionada a cada paciente, de forma a ter como benefício 

à melhoria da qualidade de vida de tais pacientes.  

 Além disso, estará contribuindo para o aperfeiçoamento da assistência de enfermagem que 

está sendo ofertada na instituição escolhida, como também nas demais instituições hospitalares, 

pois os resultados desse estudo poderão facilitar na melhoria da segurança e a qualidade dos 

cuidados de enfermagem e nas informações sobre as ações de saúde que ficarão anotados nos 

prontuários. 

 Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 
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 Você ficará com uma cópia deste documento e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente ao Professor Richardson Augusto Rosendo da Silva 

no endereço Campus Central, S/N – Departamento de Enfermagem, Lagoa Nova – Natal 59078-

970, RN - Brasil ou pelos telefones (084) 32153615, (84) 96140822, (84) 96140822 ou email: 

rirosendo@yahoo.com.br   

 Dúvidas sobre a parte ética desta pesquisa você poderá perguntar ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, CP 1666, Natal/RN, CEP: 

59078-970, Brasil, Email: cepufrn@reitoria.ufrn.br; fone: (084) 3215-3135, Site: 

www.etica.ufrn.br 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

Diagnósticos/Resultados e Intervenções de Enfermagem da CIPE® para pacientes com lesão 

por pressão, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 Natal________de_________ de_______ 

Participante da pesquisa:  

Nome:________________________________ 

Assinatura:_______________________________ 

 

Pesquisador Responsável: 

Nome: Richardson Augusto Rosendo da Silva  

Assinatura:_____________________________ 

Departamento de Enfermagem, Lagoa Nova – Natal 59078-970, RN, Brasil, ou pelo telefone: 

(084) 3215-3615  

Comitê de Ética em Pesquisa: (CEP-UFRN) Praça dos Universitários, CP 1666, Natal/RN, 

CEP: 59.078-970, Brasil, E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br; telefone (84) 3215-3135.  

Impressão 

datiloscópica do 

participante 

mailto:rirosendo@yahoo.com.br
http://www.etica.ufrn.br/
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo Diagnósticos/Resultados e Intervenções de 

Enfermagem da CIPE® para pacientes com lesão por pressão, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal_____de____de______. 

Pesquisador Responsável: 

Nome: Richardson Augusto Rosendo da Silva  

Assinatura:_____________________________ 

Departamento de Enfermagem, Lagoa Nova – Natal 59078-970, RN, Brasil, ou pelo telefone: 

(084) 3215-3615  

Comitê de Ética em Pesquisa: (CEP-UFRN) Praça dos Universitários, CP 1666, Natal/RN, 

CEP: 59.078-970, Brasil, E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br; telefone (84) 3215-3135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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ANEEXO B – TERMO DE CONCESSÃO 
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ANEXO C – CARTA DE AUTORIZAÇÃO  
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ANEXO D – CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

 


