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RESUMO 

 

Fontes CMB. Perfil de diagnósticos de enfermagem antes e após a implementação da 
classificação da NANDA-I. [tese] São Paulo (SP) Tese (Doutorado): Escola de 
Enfermagem da USP; 2006. 
 
O objetivo deste estudo foi analisar os perfis de diagnósticos de enfermagem e dos 

domínios da classificação antes e após a implementação da classificação da North 

American Nursing Diagnosis Association – International (NANDA-I) na Clínica 

Médica do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP), 

realizada entre os anos de 2001 e 2004. A amostra foi composta pelos registros de 

enfermagem de 31 pacientes admitidos em agosto de 2001 (fase pré, sexo 

masculino=61,3%, idade média=53,6±20,9 anos, internação por doenças do aparelho 

circulatório=30%) e de 30 admitidos em agosto de 2004 (fase pós, sexo 

feminino=60,0%, idade média=60,9±23,1 anos, doenças do aparelho 

respiratório=30%). Todos os registros de enfermagem das primeiras 24 horas de 

internação foram manualmente transcritos. Na fase pré foi utilizada a técnica de 

mapeamento cruzado para inferir os diagnósticos segundo a taxonomia da NANDA-

I. Os diagnósticos da fase pós foram transcritos dos registros. Os critérios para incluir 

os diagnósticos das duas fases para as análises finais foram: consenso de painel de 

três juízes e a existência de pelo menos um item de prescrição de enfermagem 

pertinente. As associações entre as freqüências de diagnósticos, domínios e as fases 

do estudo foram testadas, com nível de significância ≤0,10. Os perfis de diagnósticos 

e domínios foram descritos pela Análise Fatorial Múltipla (AFM). Na fase pré, os 

diagnósticos mais freqüentes foram: integridade da pele prejudicada (54,8%), dor 

aguda (48,4%) e risco para integridade da pele prejudicada (45,2%), e na fase pós: 

dor aguda (66,7%), integridade tissular prejudicada (32,3%) e desobstrução ineficaz 

de vias aéreas para (43,3%). Seis diagnósticos apresentaram diferença estatística 

entre as duas fases: integridade da pele prejudicada (de 54,8% para 33,3%, p=0,092); 

nutrição desequilibrada: menos que as necessidades corporais (de 25,8% para 

ausência de ocorrência, p=0,005); deambulação prejudicada (de 19,4% para nenhuma 

ocorrência, p=0,024); proteção ineficaz (de nenhuma ocorrência para 23,3%, 

p=0,005); perfusão tissular renal (de nenhuma ocorrência para 16,7%, p=0,024); 



ansiedade (de nenhuma ocorrência para 13,3%, p=0,053). Foram identificados seis 

domínios na fase pré e sete na pós. Houve diferenças significativas nos domínios: 

conforto (de 48,3% para 73,3%, p=0,046); nutrição (de 25,8% para 6,6%, p=0,023) e 

enfrentamento/tolerância ao estresse (de nenhuma ocorrência para 13,3%, p=0,053). 

Essas diferenças indicam que, após a implementação da classificação, houve maior 

focalização de respostas de conforto e de enfrentamento e tolerância ao estresse. A 

AFM indicou diferentes perfis de diagnósticos e de domínios entre as fases, 

mostrando que na fase pós houve maior amplitude dos fenômenos focalizados pelas 

enfermeiras. A implementação da classificação da NANDA-I contribuiu para ampliar 

o foco do cuidado, aumentando a ênfase em fenômenos pouco documentados, como 

os do domínio de enfrentamento e tolerância ao estresse. O fato de as enfermeiras 

documentarem esses fenômenos como diagnósticos aumenta a responsabilidade na 

seleção de intervenções adequadas e na avaliação dos resultados obtidos. Os 

resultados deste estudo são contribuições importantes para aprimorar os processos de 

implementação das classificações e para monitorar os seus efeitos na prática clínica 

de enfermagem. 

 

Palavras-chave: diagnóstico de enfermagem, classificação, medicina interna, 

registros de enfermagem. 



ABSTRACT 

 

Fontes CMB. Nursing diagnoses profile before and after the implementation of 
NANDA-I. [tese] São Paulo (SP) Tese (Doutorado): Escola de Enfermagem da USP; 
2006. 
 
The aim of this study was to analyze the profiles of nursing diagnoses and domains 

of the classification before and after the implementation of NANDA-I (North 

American Nursing Diagnosis Association – International) in the Medical Clinic of 

the Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP), carried out from 

2001 to 2004. The sample was composed by the nursing records from 31 patients 

admitted in August 2001 (pre-implementation phase, male=61.3%, mean 

age=53.6±20.9 years old, admittance due to circulatory system diseases=30%) and 

from 30 patients admitted in August 2004 (phase post, female=60.0%, mean 

age=60.9±23.1 years old, respiratory system diseases=30%). All nursing records 

from the first 24 hours of admittance were manually transcribed. In the phase pre the 

cross-mapping technique was applied in order to infer the diagnoses according to the 

NANDA-I taxonomy. The phase post diagnoses were transcribed from the records. 

The analysis criteria to include the diagnoses from both stages were: a three-referee 

panel consensus and the existence of at least one pertinent nursing order item. The 

associations among the diagnose frequencies, domains and study phases were tested, 

with a significance level of ≤0.10. The profiles of diagnoses and domains were 

described by the Multiple Factorial Analysis (MFA). In the phase pre, the most 

frequent diagnoses were: skin integrity impaired (54.8%), acute pain (48.4%) and 

skin integrity impaired risk (45.2%), and in the phase post: acute pain (66.7%), tissue 

integrity impaired (32.3%) and airway clearence innefective (43.3%). Six diagnoses 

had statistic difference between the two phases: skin integrity impaired (from 54.8% 

to 33.3%, p = 0.092); unbalanced nutrition: less than the body requirement (from 

25.8% to non-occurrence, p = 0.005); impaired walking (from 19.4% to non-

occurrence, p = 0.024); ineffective  protection (from non-occurrence to 23.3%, p = 

0.005); tissue perfusion ineffective renal (from non-occurrence to 16.7%, p = 0.024); 

anxiety (from non-occurrence to 13.3%, p = 0.053). Six domains in the phase pre, 

and seven in the phase post were identified. There were significant differences in the 



following domains: comfort (from 48.3% to 73.3%, p = 0.046); nutrition (from 

25.8% to 6.6%, p = 0.023) and coping/stress tolerance (from non-occurrence to 

13.3%, p = 0.053). These differences indicate that, after the implementation 

classification, there were greater focus on comfort responses and coping/stress 

tolerance. The MFA presented different profiles of diagnoses and domains between 

the phases, indicating that on the phase post there was greater amplitude of the 

phenomena focused by the nurses. The NANDA-I classification implementation 

contributes to widen the care focus, increasing the emphasis on less-documented 

phenomena, as the ones of the coping/stress tolerance domain. The fact that the 

nurses documented such phenomena as diagnoses increases the responsibility in the 

selection of proper interventions and in the evaluation of the outcomes. The results to 

this study are important contributions, which aim at improving the processes of the 

classification implementation, and at monitoring their effects on the nursing clinical 

practice. 

 

Key words: nursing diagnosis, classification, internal medicine, nursing records. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo teve como finalidade investigar se houve diferença nos fenômenos 

clínicos focalizados pelas enfermeiras antes e após a implementação do sistema de 

classificação da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA-I)(1) no 

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP). 

Desde a criação do HU-USP, o enfermeiro utiliza o processo de enfermagem ou 

o Sistema de Assistência de Enfermagem (SAE) no provimento dos cuidados aos 

pacientes. Grande parte do sucesso do processo de enfermagem e de sua manutenção 

depende do enfermeiro, isto é, o processo de enfermagem é apenas um instrumento 

para conduzir a assistência. A qualidade do cuidado de enfermagem depende de 

múltiplos fatores que extrapolam a aplicação de um determinado estilo de 

pensamento ou o uso de impressos padronizados. Alguns desses fatores são 

determinados pelo que se pretende com a assistência de enfermagem, pelos 

conteúdos que são processados no SAE, pelo referencial teórico adotado pelo grupo 

de trabalho, pela forma de implementá-lo e pelas características da unidade e da 

clientela a que se destina(2). 

No HU-USP, o SAE tem sido continuamente refinado(3;4). No final dos anos 90 

já se considerava a necessidade de se incluir o uso de sistemas padronizados de 

linguagem para documentar diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem. 

Em dezembro de 2001, diante de planos centrais de informatizar os sistemas de 

documentação no HU-USP, o Departamento de Enfermagem realizou um seminário 

em que se discutiu o desafio da implementação de classificações. Até então, a 
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documentação clínica de enfermagem era feita com linguagem livre e constava de 

evolução, lista de problemas, prescrição e anotações de enfermagem. Em 

continuidade ao seminário, o Departamento de Enfermagem decidiu iniciar um 

projeto de implementação da classificação da NANDA-I(1), substituindo a lista de 

problemas pelos diagnósticos segundo essa classificação. 

Reconhecendo que a introdução de uma classificação tem impactos que 

merecem investigação, elaborou-se o projeto de pesquisa “Impacto da 

implementação de uma classificação diagnóstica na prática clínica do enfermeiro”(5), 

articulando esforços e interesses comuns do Departamento de Enfermagem do HU-

USP e de grupos de pesquisa da Escola de Enfermagem da USP. Este estudo é parte 

de um sub-projeto dessa pesquisa. 

O trabalho de implementação da classificação de diagnósticos no SAE do HU-

USP é exemplar e tem representado um desafio, enfrentado por todos da equipe(4). 

Cursos preparatórios, reuniões para discussões, preparo e testes de impressos e 

avaliações sobre como vinham sendo o raciocínio clínico, as anotações e evoluções 

de enfermagem são alguns dos assuntos tratados durante o processo de 

implementação da classificação da NANDA-I(1). 

Os diagnósticos, as intervenções e os resultados de enfermagem são conteúdos 

essenciais do processo de enfermagem. Como conteúdos essenciais, esses elementos 

devem figurar nos sistemas de informação em saúde e, para que possam ser 

recuperados de forma sistemática e deliberada, é necessário que se utilize linguagem 

padronizada. Admitindo-se que as decisões diagnósticas são balizas para as decisões 

sobre resultados e intervenções, decidiu-se iniciar a implementação de classificação 

de diagnósticos. 
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A padronização da linguagem oferecida pelas classificações é importante 

instrumento para a assistência, pesquisa e ensino na enfermagem. Com o uso de 

classificações há possibilidade de organização e resgate dos dados documentados. A 

possibilidade de recuperar sistematicamente os dados clínicos da prática de 

enfermagem permitirá colocar sob observação os elementos essenciais do processo 

de enfermagem. Será possível descrever a prática de enfermagem com populações ou 

grupos específicos, em áreas e épocas diferentes e comparar os aspectos essenciais da 

prática de enfermagem. Por sua vez, isto fornecerá subsídios para a organização de 

currículos, proporcionando a construção do conhecimento que embasa a prática da 

enfermagem. A facilitação da avaliação da qualidade e custos dos cuidados é também 

desdobramento potencial do uso de classificações na prática de enfermagem. Esses 

benefícios referem-se principalmente ao manuseio das informações clínicas. Mas há 

outros potenciais benefícios: proporciona qualidade e individualização do cuidado de 

enfermagem(6); permite integrar e acompanhar o paciente pela equipe de 

enfermagem(3) e favorece o ensino sobre o processo de tomada de decisões clínicas(7). 

O pressuposto básico deste estudo é de que a introdução de um sistema 

padronizado de linguagem modifica os esquemas mentais que os enfermeiros 

utilizam para dar significado aos dados que observam nos pacientes, conduzindo-os a 

conclusões diferentes das que fariam sem o uso do sistema padronizado de 

linguagem. Neste estudo analisaram-se os fenômenos clínicos focalizados pelas 

enfermeiras antes e após a implementação da classificação diagnóstica da NANDA-

I(1) na Clínica Médica do HU-USP. 
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1.1 Pressuposto teórico 

 

 

A classificação diagnóstica da NANDA-I(1) é composta de uma listagem de 

denominações que representam respostas das pessoas a problemas de saúde. Cada 

diagnóstico é uma situação clínica a ser modificada por intervenções de enfermagem. 

Uma classificação de diagnósticos é um acordo sobre quais são os possíveis 

fenômenos clínicos da enfermagem. 

A classificação da NANDA- I(1) começou a ser desenvolvida em 1973 e cada 

vez mais tem sido implementada em serviços e no ensino de enfermagem. A sua 

utilização é relativamente recente na enfermagem em diversos países. No Brasil, foi 

só no início da década de 90 que começou a ser utilizada e pouco se conhece sobre os 

impactos da implementação de classificações na prática de enfermagem. 

A utilização de uma classificação diagnóstica, no contexto do processo de 

enfermagem, leva o enfermeiro a vislumbrar um leque mais amplo dos fenômenos 

tratáveis pela enfermagem. A necessidade de enunciar os diagnósticos a partir das 

interpretações que faz das observações sobre o paciente exige que o enfermeiro 

considere condições alternativas, como focos para os cuidados a serem planejados e 

realizados. Quando estabelece um diagnóstico, o enfermeiro enuncia, explicita a 

conclusão de suas interpretações e, com isso, focaliza de forma mais clara as 

necessidades de cuidados, o que lhe oferece melhores condições para estabelecer 

metas e selecionar intervenções potencialmente mais reais e efetivas. 

Os argumentos mais comuns favoráveis ao uso das classificações em 

enfermagem, como já mencionados, tratam da padronização de linguagem. Sem 
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dúvida, a padronização de linguagem é imprescindível para a criação de prontuários 

eletrônicos e requisito indispensável para a consecução de diversas atividades de 

avaliação de processos e resultados de cuidados de enfermagem. No entanto, as 

teorias lingüísticas trazem arcabouços que permitem ampliar os pressupostos dos 

potenciais benefícios de uma classificação para a prática profissional da enfermagem. 

A Teoria Lingüística propõe que sistemas de classificações científicas, como a 

classificação da NANDA-I(1), são mecanismos fundamentais de sobrevivência e o 

mais desenvolvido dos processos simbólicos humanos(8). 

Desenvolvendo esse raciocínio sobre a teoria lingüística, Hayakawa(8) refere que 

o processo simbólico é aquele mediante o qual os seres humanos podem 

arbitrariamente fazer com que certas “coisas” representem “outras”. Por meio de um 

acordo, podemos fazer com que símbolos representem “coisas” que podem ser 

criadas, manipuladas e valorizadas entre os seres que as utilizam.  

A utilização da linguagem é o mais complicado e  desenvolvido conjunto de 

símbolos que pode existir. Assim podemos extrair desse pressuposto que símbolos e 

coisas simbolizadas são independentes entre si, ou seja, a palavra não é a “coisa”, o 

“mapa” não é o território que ele representa, mas pode mostrar a relação entre os 

lugares e a sua estrutura. Por meio da linguagem podemos produzir mapas que não 

têm nenhuma relação com o mundo extensional – denotação. Mas se concordarmos 

sobre os nomes das “coisas”, sobre aquilo que essa “coisa” representa, o perigo de 

nos compreendermos mal é menor(8). 

Segundo Hayakawa “quanto mais um indivíduo puder utilizar-se de sistemas 

nervosos alheios a fim de completar o seu, tanto mais fácil lhe será sobreviver”. O 
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homem dispõe da linguagem para exprimir e comunicar o que se passa em seu 

sistema nervoso e transmitir aos outros o que isso representa para ele(8). 

Apreendemos o significado das palavras pelo contexto verbal, físico e social. O 

contexto verbal é quando ouvimos ou identificamos a palavra e formamos uma idéia 

a seu respeito representando uma “coisa”. Pelo contexto físico e social aprendemos a 

partir de experiências que representam essa palavra e poderíamos ser incapazes de 

dar uma definição para a palavra, porém a empregaríamos com precisão quando uma 

próxima ocasião exigisse(8). 

As palavras podem nomear “coisas”. Ao nomearmos, estamos classificando o 

objeto, o acontecimento. As palavras não possuem um único significado correto, pois 

são aplicadas a grupos de situações similares que se poderão denominar “áreas de 

significado”. Assim devemos examinar o contexto particular de cada palavra e o seu 

significado extensional para descobrir o ponto visado(8). 

Mediante a utilização das palavras que compõem uma linguagem padronizada e 

o acordo entre os pares que a utilizam, teremos para essas palavras ações recíprocas 

entre si e um mesmo significado extensional, dentro de um determinado contexto. 

Segundo as teorias lingüísticas, as linguagens de classificações científicas são 

mecanismos fundamentais para a comunicação com o self e com os outros. Os 

enfermeiros, assim como todas as pessoas, pensam com palavras, de forma que 

precisam delas para pensar sobre os fenômenos de interesse. Os enfermeiros não 

podem sequer discernir os eventos para os quais eles não têm palavras para pensar. 

As classificações são ferramentas para melhorar a descrição da experiência humana. 

Através da padronização de significados dos termos, as pessoas podem falar mais 
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claramente consigo mesmas e com seus pares no contexto do trabalho que 

desenvolvem(9). 

Como já mencionado, uma das contribuições das teorias lingüísticas é o 

pressuposto de que os termos de um sistema de classificação proporcionam aos seus 

usuários um mapa de território(8). A classificação da NANDA-I(1) pode ser aplicada à 

analogia, como um mapa do território da enfermagem no que se refere a um aspecto 

fundamental da prática clínica: as situações clínicas que podem ser beneficiadas 

pelas suas intervenções. Mantendo a analogia, antes de conhecer esse mapa – a 

classificação – as enfermeiras talvez tivessem uma noção mais restrita quanto às 

possíveis situações clínicas de interesse; limitadas àquelas mais presentes nos seus 

esquemas mentais construídos pelas experiências mais imediatas. À medida que vão 

se apropriando do “mapa” e aprendendo a utilizá-lo, elas vão ampliando as 

possibilidades para interpretar as suas observações. À medida que vão usando o 

“mapa”, isto é, que vão usando os conceitos contidos na classificação, elas têm que 

fazer e contestar suposições, imaginar alternativas explanatórias e, acima de tudo, 

têm que decidir. Diante de uma observação que faz do paciente, além de julgar se o 

dado pode ser interpretado como normal, válido e confiável, a enfermeira precisa 

decidir se ele representa pista para algum diagnóstico de enfermagem. Nessa fase, é 

possível que a utilização de um “mapa de território” permita a ela considerar mais 

alternativas do que faria sem ele. Se, com a classificação, a enfermeira passar a 

considerar mais alternativas, é possível que passe a considerar situações clínicas que, 

de outra forma, não consideraria, e também que estabeleça diagnósticos que não 

formularia sem a classificação. 
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Diante de uma classificação diagnóstica, o enfermeiro dispõe de um universo de 

possibilidades de fenômenos clínicos pertinentes ao cuidar. Ao se deparar com a 

avaliação para identificar necessidades de cuidados do paciente, conhecendo um 

universo de possibilidades para suas conclusões, tem chance menor de esquecer ou 

omitir algum dado que o leve a considerar hipóteses diagnósticas. Ter um sistema de 

referência para basear suas interpretações diminui a chance de não levar em 

consideração os dados relativos a fenômenos pouco observáveis ou pouco freqüentes 

como, por exemplo, os referentes aos domínios psicossociais. A utilização de uma 

classificação diagnóstica proporciona ao enfermeiro possibilidades de “sondar” as 

hipóteses diagnósticas, buscando pistas mais relevantes para confirmá-las ou 

descartá-las. Uma classificação também permite ao enfermeiro identificar pistas mais 

coesas em torno de um fenômeno, que às vezes já lhe é familiar, mas ainda, por falta 

de uma denominação consensual, não é claramente explicitado. 

As tradicionais listagens dos problemas identificados na avaliação do paciente 

são listas de características definidoras de diagnósticos que não explanam as relações 

entre si e, por isso, não explicitam conclusões diagnósticas. 

A classificação diagnóstica da NANDA-I(1) auxilia no julgamento clínico 

porque representa um “mapa do território” da enfermagem clínica; contém termos 

que permitem à enfermeira distanciar-se da experiência imediata, elaborando 

teoricamente sua atividade prática. Segundo Brunner (1997) apud Vóvio (1999) “é 

no processo de criação de significados que os sujeitos organizam sua experiência no 

mundo, seu conhecimento sobre ele e onde ocorrem as trocas entre os sujeitos”(10). 

Ao usar uma classificação, os enfermeiros, vão criando significados para os 

termos e vão desenvolvendo esses significados. Isso poderá ajudá-los a organizar 
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suas experiências no mundo da enfermagem, seu conhecimento sobre esse mundo. 

Nessa criação e desenvolvimento, indubitavelmente ocorrem as trocas entre os 

sujeitos; entre os enfermeiros, entre os enfermeiros e os pacientes e toda a 

comunidade. Sem um acordo sobre quais sejam os focos clínicos, cada enfermeiro 

vai delineando um universo particular de possibilidades para esses focos, que tende a 

ser mais limitado do que o que é oferecido por um sistema de classificação. 

O uso dos conceitos de uma classificação como a NANDA-I(1) ajuda os 

enfermeiros a contestar suposições e a imaginar alternativas porque sistemas como 

esse são muito mais compreensivos – a classificação da NANDA-I(1) apresenta, na 

publicação de 2004, 167 diagnósticos – do que qualquer enfermeiro pode considerar 

sem eles. A pesquisa tem confirmado que os seres humanos podem considerar 7±2 

dados na memória de curta duração(10). Então, sem acessar listas compreensivas de 

termos padronizados, os enfermeiros, a partir da memória, geram mentalmente listas 

pequenas dos possíveis diagnósticos. Quando aplicados corretamente, esses sistemas 

são usados no contexto da experiência e consideram os contextos das situações 

clínicas(10). Daí o pressuposto de que o uso de classificações pode permitir a 

identificação de diferentes fenômenos clínicos quando comparado à prática sem o 

uso de classificações. 
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1.2 Classificações em enfermagem 

 

 

Os enfermeiros reconhecem a necessidade de organizar sistemas de informações 

e dados clínicos informatizados. Existem movimentos de grupos e associações 

nacionais e internacionais para a construção de sistemas de classificação de 

linguagem padronizada visando a sua utilização na prática, ensino e pesquisa de 

enfermagem. No Brasil, um estudo com 200 enfermeiros de instituições hospitalares 

de João Pessoa – Paraíba identificou: insatisfação com o sistema de registro manual 

de enfermagem nos prontuários, apontando para a necessidade de mudança dessa 

forma de anotação para um sistema informatizado de dados e desejo de utilização de 

um sistema de classificação em todas as fases do processo de enfermagem(11). 

Citamos nos parágrafos seguintes algumas classificações desenvolvidas e 

utilizadas pelos enfermeiros na prática clínica, ensino e pesquisa de enfermagem. 

O desenvolvimento dos diagnósticos de enfermagem como denominação para 

os fenômenos de enfermagem tem na Taxonomia II da NANDA-I(1) a sua versão 

mais atual e revisada da Taxonomia I. A Taxonomia II compreende a organização 

dos diagnósticos de enfermagem dentro de domínios e classes: 13 domínios, 46 

classes e 155 diagnósticos. Os 13 Domínios contêm cada um deles a sua 

conceituação, a sua denominação e cada classe definida pertencente a esses domínios 

possui os conceitos diagnósticos e os diagnósticos aprovados pela NANDA-I(1) . A 

taxonomia da NANDA-I(1) foi o primeiro sistema de linguagem reconhecido pela 

American Nurses Association (ANA). 
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A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem®, conhecida como 

CIPE®, é uma nomenclatura de fenômenos de enfermagem, ações e resultados, que 

fornece uma terminologia para a prática de enfermagem e serve como uma estrutura 

unificada, contendo vocabulários de enfermagem e classificações que podem ser 

utilizadas para mapeamento, permitindo uma comparação dos dados de enfermagem. 

É uma iniciativa do Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN)(12). 

A Classificação de Omaha foi desenvolvida a partir da prática em saúde 

comunitária para documentar os cuidados e gerenciar o sistema de cuidados à saúde e 

os dados dessa prática. Consiste em diagnósticos e intervenções de enfermagem e 

escala de resultados. Os quatro domínios maiores são: ambiental, psicossocial, 

fisiológico e problemas relacionados à saúde(13). 

A Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC)(14) foi desenvolvida por 

professores e pesquisadores da Universidade de Iowa, Estados Unidos da América, 

para documentar as ações de enfermagem. As intervenções têm ligações com os 

diagnósticos da NANDA-I(1), com a classificação de problemas da Classificação de 

Omaha e com a Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC)(15). É uma 

classificação continuamente refinada assim como todos as outras citadas e recebe 

sugestões de enfermeiros do mundo inteiro. As 486 intervenções da 3ª edição da 

NIC(14) – 2004 estão organizadas em 7 domínios e 30 classes. Cada domínio inclui 

classes ou grupos relacionados a intervenções que são o terceiro nível da taxonomia. 

A NIC(14) foi construída usando métodos de análise de similaridade, agrupamento 

hierárquico, julgamento clínico e revisão por especialistas(14). Também é reconhecida 

pela ANA. 
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A Classificação Internacional dos Resultados de Enfermagem (NOC)(15) 

também foi iniciada e mantida por uma grande equipe de alunos e pesquisadores do 

Colégio de Enfermagem da Universidade de Iowa desde 1991(15). Contém resultados 

para pacientes, cuidador familiar, família e comunidade. Tem ligações com a 

classificação de diagnósticos de enfermagem da NANDA-I(1) e com a NIC(14). Provê 

elementos para a avaliação e documentação das respostas aos cuidados de 

enfermagem. É reconhecida pela ANA. 

O “Perioperative Nursing Data Set” (PNDS) – Sistema de Classificação de 

Enfermagem Perioperatória - consiste em 64 diagnósticos de enfermagem, 127 

intervenções de enfermagem e 29 resultados. É organizado em 4 domínios: 

segurança, resposta fisiológica à cirurgia, resposta de comportamento da família e 

paciente à cirúrgica e sistema de cuidado à saúde. Foi a primeira linguagem 

desenvolvida por uma especialidade da enfermagem, reconhecida pela ANA. Os 

diagnósticos são oriundos da classificação da NANDA-I(1) e das intervenções da 

NIC(13). 

 

 

1.3 Revisão de Literatura 

 

 

Buscas bibliográficas em bases eletrônicas mostraram que os estudos sobre 

implementação de sistemas de classificação de enfermagem têm se preocupado 

predominantemente com o efeito na qualidade da documentação clínica. Isso reflete 

a ênfase que se tem atribuído às potenciais vantagens dos sistemas de classificação, 
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que se referem à recuperação e manuseio dos dados e informações clínicas. Não 

encontramos qualquer estudo de implementação de sistemas de classificação voltado 

para a análise de seus efeitos na prática clínica do enfermeiro ou sobre variáveis 

diretamente relacionadas à qualidade do cuidado ao paciente. 

Os estudos de implementação de sistemas de classificação geralmente 

compartilham a motivação básica dada pela necessidade de padronização de 

linguagem para que se possam desenvolver sistemas eletrônicos de documentação de 

enfermagem. 

A seguir citamos alguns trabalhos identificados na busca bibliográfica. 

Estudo realizado num hospital universitário do Tennessee com 100 leitos teve o 

objetivo de avaliar as diferenças na completude da documentação clínica de 

enfermagem (avaliação de resultados dos pacientes, alcance das metas dos pacientes, 

intervenções realizadas e avaliações de rotina) antes e após a implementação de um 

sistema de informação de enfermagem, e antes e após o re-treinamento na utilização 

do sistema(16). O sistema de informação implementado incluía a classificação da 

NANDA-I(1) e a NIC(13); os resultados foram compostos pelo próprio grupo de 

enfermeiros, visto que, segundo os autores, na época do estudo ainda não estava 

disponível a NOC(14). A implementação não melhorou a documentação após os 

primeiros seis meses. No entanto, com o treinamento e a continuidade do uso do 

sistema a documentação das variáveis estudadas, avaliadas 18 meses após a 

implementação, melhorou significativamente(16). 

Em estudo do Hospital da Universidade do Colorado os autores observaram que 

após a implementação de um sistema computadorizado para o planejamento e 

documentação do cuidado de enfermagem, usando as classificações NIC(13) e 
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NOC(14), as atitudes frente aos computadores foram menos positivas, o tempo 

requerido para os registros não se modificou e que houve melhora na completude dos 

registros das enfermeiras(17). 

Um estudo longitudinal, quase-experimental, realizado num hospital 

universitário de Estocolmo, Suécia, teve o objetivo de avaliar os efeitos de uma 

intervenção relacionada à documentação de enfermagem na quantidade e qualidade 

da documentação. Participaram duas unidades experimentais e uma unidade de 

internação foi o controle. A intervenção consistiu em mudanças organizacionais e 

ensino sobre a documentação de enfermagem de acordo com um modelo 

padronizado (VIPS model), contendo palavras-chaves que incluíam diagnósticos, 

intervenções e resultados de enfermagem. Foram avaliados 269 registros antes da 

intervenção, imediatamente e 3 anos após a intervenção. Os resultados mostraram 

elevação significativa dos escores de quantidade e de qualidade da documentação de 

enfermagem nas unidades experimentais nas duas medidas após a intervenção(18). 

Esses estudos exemplificam o principal enfoque que tem sido dado às pesquisas 

sobre a implementação ou uso de sistemas de classificação. Localizamos apenas um 

estudo que se diferencia desse enfoque predominante. Esse estudo foi realizado num 

hospital da Suíça cujo objetivo foi de verificar se havia relação entre a qualidade dos 

diagnósticos de enfermagem documentados e a satisfação do paciente com esses 

diagnósticos(19). A amostra consistiu de 57 pacientes, de seus registros e dos 

enfermeiros que os realizaram. A autora desenvolveu dois instrumentos para avaliar 

os diagnósticos sob duas perspectivas: o foco do paciente e o foco do enfermeiro. Os 

resultados mostraram correlação significativa entre a qualidade dos diagnósticos de 

enfermagem e a satisfação do paciente(19). 
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Outras publicações apresentam estudos de mapeamentos cruzados com 

finalidades diversas(20,21,22,23), descrevem o processo de implementação de sistemas 

de classificação(24,25). 

Diante do que foi possível obter na revisão bibliográfica, pode-se afirmar que 

ainda há lacuna importante de conhecimento sobre os impactos do uso de sistemas de 

classificação na prática clínica do enfermeiro. A proposta do presente estudo é 

inédita, pois trata do efeito da implementação de uma classificação de diagnósticos 

de enfermagem nos fenômenos clínicos focalizados pelo enfermeiro. 

 

 

1.4 Objetivos 

 

 

- Comparar o perfil dos diagnósticos de enfermagem focalizados por 

enfermeiras clínicas antes e após a implementação da classificação de diagnósticos 

da NANDA-I(1) em uma unidade de internação hospitalar. 

- Comparar o perfil dos domínios da classificação antes e após a implementação 

da classificação de diagnósticos da NANDA-I(1) em uma unidade de internação 

hospitalar. 
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2 MÉTODO 

 

 

2.1 Local 

 

 

O estudo foi realizado na Clínica Médica do Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo (HU-USP), Instituição destinada ao ensino, à pesquisa e à 

extensão de serviços à comunidade, que tem por missão oferecer assistência 

multidisciplinar, de média complexidade, com base no perfil epidemiológico da 

população do Distrito de Saúde do Butantã. 

Em termos de capacidade de internação, o HU-USP conta com 246 leitos 

ativados: Clínica Médica (44 leitos); Clínica Cirúrgica (44 leitos); Clínica Pediátrica 

(36 leitos); Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Semi-Intensiva Adulto (21 leitos), 

UTI pediátrica e Neonatal (16 leitos) e Alojamento Conjunto (48) binômio, Cirurgia 

Ginecológica (5) e Berçário (36 leitos). 

O processo de implementação da classificação de diagnósticos da NANDA-I foi 

desencadeado pela decisão do Departamento de Enfermagem do HU-USP e incluiu 

programas de sensibilização e educação continuada para os enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem, além da adequação dos sistemas formais de 

documentação. 

Desde o início de funcionamento do HU-USP, em 1981, os enfermeiros 

utilizam o Sistema de Assistência de Enfermagem (SAE); até o ano de 2004 eram 



 17

adotadas três fases: histórico, evolução e prescrição de enfermagem. No ano de 2004 

o SAE passa a incluir a fase de diagnóstico de enfermagem. 

O processo de implementação da fase de diagnóstico iniciou em dezembro de 

2001 quando ocorreu um seminário sobre informatização dos registros clínicos de 

enfermagem em que foi enfatizada a necessidade de sistemas padronizados de 

linguagem. Em maio de 2004, após uma série de programas preparatórios e 

decisórios realizados pelos enfermeiros da Instituição, iniciou-se a documentação 

formal de diagnósticos segundo a classificação da NANDA-I(1). Dessa forma, o 

período de implementação da intervenção foi definido como o compreendido entre 

dezembro de 2001 e maio de 2004. 

Para melhor compreender as mudanças realizadas, descreveremos brevemente a 

documentação do SAE antes e após a implementação da classificação da NANDA-I 

com base na publicação de Cianciarullo(3) e na tese de Lima(4). 

Antes da implementação da classificação de diagnósticos o SAE era composta 

pelas fases do histórico, evolução e prescrição de enfermagem e com a seguinte 

forma de documentação: 

- o levantamento de dados clínicos na admissão do paciente era feito pelos 

enfermeiros e constituía o histórico de enfermagem. As informações eram coletadas 

do paciente e/ou acompanhante responsável e registradas no impresso da evolução de 

enfermagem, no pronto atendimento onde ele recebeu o primeiro atendimento e/ou 

na clínica médica; 

- a listagem dos problemas identificados era numericamente anotada em 

impresso específico, relacionando o dia da identificação e o dia da resolução do 

problema; 
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- a evolução de enfermagem também era registrada em impresso destinado para 

esse fim, realizada de acordo com o estado do paciente e pelo menos uma vez ao dia, 

pelo enfermeiro; 

- a prescrição de enfermagem era registrada em impresso próprio de acordo com 

os problemas identificados. 

Com a implementação da classificação de diagnósticos, houve mudanças nas 

formas de documentação do SAE: 

- criação de um novo instrumento para o registro dos diagnósticos, evolução e 

prescrição de enfermagem, denominado Diagnóstico-Evolução-Prescrição de 

Enfermagem e abolição da utilização da lista de problemas; 

- o registro da admissão do paciente passou a ser denominado de Registro de 

Admissão Hospitalar onde o enfermeiro registra os dados do histórico de 

enfermagem realizado na admissão do paciente. 

Em Agosto de 2001 o quadro de pessoal de enfermagem da Clínica Médica 

apresentava 13 enfermeiras; 18 técnicos de enfermagem e 28 auxiliares de 

enfermagem. Em Agosto de 2004 eram 14 enfermeiras; 18 técnicos e 28 auxiliares 

de enfermagem. 

 

 

2.2 Delineamento 

 

 

Esse é um estudo quase-experimental, do tipo antes e depois e é parte de um 

projeto integrado de pesquisa(5). 
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A intervenção aqui considerada é a implementação da classificação de 

diagnósticos da NANDA-I(1). Para efeito de localização das fases pré e pós, a 

intervenção foi definida como o processo que iniciou com o seminário sobre 

informatização (Dezembro de 2001) e culminou com a exigência da documentação 

dos diagnósticos de enfermagem segundo a classificação da NANDA-I(1) (maio de 

2004). 

A investigação foi realizada pela análise e interpretação dos registros de 

enfermagem antes e depois da implementação da classificação da NANDA-I(1). 

 

 

2.3 Casuística 

 

 

O estudo foi realizado sobre os dados coletados por transcrição manual dos 

registros de enfermagem de prontuários de pacientes que permaneceram internados 

na Clínica Médica do HU-USP. Definiu-se essa unidade porque foi a primeira a 

concluir a intervenção em estudo, em maio de 2004. 

Para a fase pré-intervenção foi solicitada, junto ao serviço responsável pelos 

arquivos da Instituição, uma listagem dos registros hospitalares dos pacientes 

internados de 1º a 31 de agosto de 2001 na Clínica Médica. Essa listagem continha 

um total de 96 registros de pacientes que foram internados nesse período. Foram 

escolhidos 31 prontuários constantes na listagem desde que contivessem a primeira 

evolução de enfermagem na admissão do paciente na Clínica Médica (32% do total 

das internações). 
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Para a fase pós-intervenção foram realizados os mesmos procedimentos. Nessa 

fase, os prontuários analisados foram os de pacientes internados no 3º mês após a 

implementação da classificação, ou seja, agosto de 2004. Justificou-se esse tempo 

porque se considerou necessário que as enfermeiras da Clínica Médica dispusessem 

de um período de tempo para se familiarizar com a nova forma de registro. Além 

disso, realizar a fase pós-intervenção também no mês de agosto limitaria possíveis 

vieses de características dos pacientes em função de diferenças sazonais. Foi 

solicitada a listagem contendo os registros hospitalares dos pacientes internados no 

período de 1º a 31 de agosto de 2004 na Clínica Médica. Essa listagem continha um 

total de 87 registros de pacientes internados nesse período, selecionando-se 30 deles 

(34% do total das internações). 

A Tabela 1 mostra as características dos pacientes cujos prontuários foram 

selecionados para as duas fases do estudo. 

Tabela 1 – Características das amostras nas duas fases do estudo – São Paulo – 2005 

PRÉ (N=31) PÓS (N=30) 
CARACTERÍSTICAS 

n % n % 

Feminino 12 38,7 18 60 
Sexo 

Masculino 19 61,3 12 40 

Idade 53,6±20,9 [15; 97] 60,9±23,1 [16; 95] 

Doenças do ap. 

circulatório 
8 25,8 5 16,7 Motivos de 

internação 

predominantes* 
Doenças do ap. 

respiratório 
4 12,9 9 30 

Alta 25 80,6 25 83,3 

Transferência 4 12,9 2 6,7 
Condições de 

saída 
Óbito 2 6,4 3 10 

Dias de internação 6,9±4,6 [1;18] 5,8 ±2,7 [1;18] 

*Total de 14 categorias 
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Para a fase pré-intervenção foram identificados 32% dos prontuários do total de 

pacientes que foram internados entre 1º e 31 de Agosto de 2001 na unidade de 

Clínica Médica. O número de internações nessa clínica no mês de agosto de 2001 foi 

de 96 pacientes, com média de permanência de 10 dias e a média de 42,4 pacientes 

por dia. Nessa fase, a amostra caracterizou-se por pacientes predominantemente do 

sexo masculino (61,3%); com idade média de 53,6 anos (± 20,9), que variou entre 15 

a 97 anos; média de internação de 6,9 dias (± 4,6). Do total de pacientes cujos 

prontuários compuseram a casuística, 80,6% tiveram alta do hospital, 12,9% foram 

transferidos para outros serviços, 6,4% foram a óbito. O motivo de internação mais 

freqüente, segundo o resumo de alta hospitalar do prontuário, foram os diagnósticos 

das Doenças do Aparelho Circulatório (I00-I99, de acordo com o CID-10(26) em 8 dos 

31 pacientes (25,8%). 

Para a fase pós-intervenção foram identificados 34% dos prontuários do total de 

pacientes internados na Clínica Médica no mês de agosto de 2004, que corresponde 

ao 3º mês após o mês em que efetivamente foi iniciado o registro de diagnósticos 

segundo a classificação da NANDA-I(1). O número de internações nessa clínica no 

mês de agosto de 2004 foi de 87 pacientes. Nessa fase a amostra de prontuários 

caracterizou-se por pacientes predominantemente do sexo feminino (60%); com 

idade média de 60,9 anos (± 23,1) que variou entre 16 e 95 anos; média de internação 

5,8 dias (± 2,7); a condição de alta foi de 83,3%, óbitos de 10% e transferência para 

outro serviço 6,7%. O motivo de internação mais freqüente, segundo o resumo de 

alta hospitalar do prontuário, foram os diagnósticos das Doenças do Aparelho 

Respiratório, de acordo com o CID-10(26), em 9 dos 30 pacientes (30%). 
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Não houve diferenças estatísticas entre as fases para sexo (χ = 2,765, p = 0,96); 

idade (t = 1,24; df = 59; p = 0,22), para tempo de internação (t = 1,88; df = 52,8; p = 

0,65), e para motivos de internação (p valores nos testes Qui-quadrado ou Fisher 

variaram entre 0,13, para doenças do aparelho respiratório, e 0,67, para doenças do 

aparelho geniturinário). 

A Tabela 2 mostra as características das enfermeiras que fizeram os registros 

nos prontuários incluídos nas amostras. 

 

Tabela 2 – Características das enfermeiras segundo as fases – São Paulo – 2005 

FASE 

Pré Pós CARACTERÍSTICAS 

(N=8) (N=8) 

Variação 25 – 33 24 – 42 

Média (DP) 27,8 (±2,4) 29,0(±6,6) Idade 

Mediana 27 26 

Variação 1 – 5 1 – 10 

Média (DP) 2,8(±1,4) 4,0(±3,3) Tempo de formada 

Mediana 3 2,5 

Variação 1 – 5 1 – 10 

Média (DP) 3,0(±1,4) 4,0(±3,3) Tempo no HU 

Mediana 3 2,5 

Sim 4 3 Curso preparatório 

HU* Não 4 5 

Sim 4 7 Outros cursos sobre 

diagnóstico Não 4 1 

* Curso formalmente oferecido pelo HU para todas as enfermeiras como parte do processo de 
implementação da NANDA-I 
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Foi igual o número de enfermeiras que fizeram os registros nos prontuários 

analisados, mas apenas 2 foram as mesmas nas duas fases. O Teste de Mann-

Whitney não mostrou evidências de diferenças estatísticas entre as idades (U=27; p 

=0,58), tempo de formada (U= 28,5; p = 0,71) e tempo de trabalho no HU-USP 

(U=30,5; p = 0,87). Observa-se que na segunda fase houve maior número de 

indicações de realização de outros cursos sobre diagnósticos de enfermagem que na 

primeira fase. 

 

 

2.4 Procedimento de coleta dos dados 

 

 

Dos prontuários selecionados foram analisados os registros realizados pela 

enfermagem nas primeiras 24 horas de internação na clínica médica. Para que essa 

análise fosse realizada, os dados de interesse foram manualmente transcritos dos 

prontuários pela pesquisadora e duas monitoras treinadas pela pesquisadora. Os 

procedimentos de transcrição dos registros levaram de 40 minutos a 60 minutos para 

cada prontuário. A cópia da aprovação do Comitê de ética em pesquisa do HU-USP 

consta no ANEXO A. 

 

 

 

 

 



 24

 

2.4.1 Instrumentos 

 

 

Utilizamos, como instrumento de coleta dos dados nas fases pré e pós-

intervenção, a Ficha para Transcrição dos Registros de Enfermagem (ANEXO B e 

ANEXO C). 

A ficha para transcrição é composta de: 

- Parte I – dados do paciente e da sua internação obtidos do prontuário e dos 

registros fornecidos pelo serviço responsável pelos arquivos da instituição; 

- Parte II – dados transcritos de Evoluções de Enfermagem na fase pré-

intervenção. Na fase pós-intervenção foi substituída pela transcrição do Resumo de 

Admissão Hospitalar documentado pela enfermagem no prontuário; 

- Parte III –transcrição de Anotações de Enfermagem; 

- Parte IV – transcrição da Lista de Problemas na fase pré-intervenção. Na fase 

pós-intervenção, essa parte foi substituída pela transcrição dos diagnósticos de 

enfermagem documentados no prontuário; 

- Parte V – transcrição da Prescrição de Enfermagem. 
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2.4.2 Procedimentos de coleta dos dados 

 

 

Para guiar a coleta dos dados foi criado e testado um Manual para Transcrição 

(ANEXO D) dos registros de interesse que detalha a seqüência dos procedimentos de 

transcrição. 

Os procedimentos de transcrição foram definidos de forma que cada unidade de 

significado foi copiada como um item separado. Isto é, quando o registro estava em 

orações complexas, cada sentença foi transcrita separadamente. Suponha-se um 

registro: “O paciente referiu ter dormido bem após ter recebido a medicação para 

dor”. Na transcrição, um item foi “o paciente referiu ter dormido bem” e outro item 

“após ter recebido a medicação para dor”. Com essa definição, os procedimentos de 

análise e interpretação dos registros foram facilitados. Obviamente, os registros que 

no prontuário já eram feitos na forma de itens foram transcritos sem separações. 

A cada item transcrito correspondeu um número de ordem, de forma que nos 

procedimentos de interpretação eles puderam ser identificados. 

 

 

2.5 Análise dos registros transcritos 

 

 

Os dados transcritos foram analisados para identificar os diagnósticos de 

enfermagem. Na fase pré-intervenção, como as enfermeiras não usavam um sistema 
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de classificação, os diagnósticos foram inferidos dos registros pela técnica de 

mapeamento cruzado. 

“Mapeamento cruzado é a designação atribuída ao processo de fazer refletir num determinado 
sistema de classificação algo que não tenha sido originalmente realizado de acordo com esse sistema. 
Mapear os registros de enfermagem nas classificações é transpor para a linguagem dessas 
classificações os diagnósticos e intervenções que, pelo seu significado, estiverem presentes nos 
registros de enfermagem”(5). 

 

Na fase pós, as enfermeiras já utilizavam o registro formal dos diagnósticos de 

enfermagem. Na fase pré, como a análise e interpretação levaram em consideração 

todos os registros (evolução, lista de problemas, anotações e prescrição de 

enfermagem) para se inferirem os diagnósticos, adotamos os mesmos procedimentos 

de análise e interpretação na fase pós. O objetivo foi limitar possíveis vieses 

decorrentes de análise diferenciada entre as duas fases. 

Para realizar o mapeamento cruzado, cada item de registro transcrito foi 

categorizado e interpretado. Ao final, para cada prontuário, dispúnhamos de uma 

lista de diagnósticos, que foram analisados como os focos do cuidado de 

enfermagem. Os procedimentos de análise e interpretação foram realizados em três 

etapas. Na primeira, pesquisadora e orientadora listaram os diagnósticos de 

enfermagem que teriam sido focalizados pela enfermeira para cada paciente. Na 

segunda etapa, a lista de diagnósticos gerados na primeira foi anexada à transcrição 

dos registros sobre cada paciente e esse conjunto foi submetido a um painel de 

enfermeiras para julgar a validade de cada diagnóstico frente aos dados transcritos. 

Os diagnósticos que resultaram da segunda etapa foram, na terceira etapa, 

contrastados com as prescrições de enfermagem pela pesquisadora e orientadora, 

mantendo-se os que tinham pelo menos um item de prescrição julgado 

correspondente. Os diagnósticos de cada paciente, resultantes da terceira etapa, 
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foram inseridos em planilha eletrônica para as análises estatísticas. As três etapas de 

interpretação, realizadas para as duas fases, estão detalhadas a seguir. 

 

 

2.5.1 Etapa 1 – Inferência dos diagnósticos 

 

 

Essa etapa foi realizada pela orientadora e pesquisadora com a finalidade de se 

iniciar o processo de mapeamento cruzado. O primeiro procedimento nessa etapa foi 

a leitura cuidadosa dos registros com identificação de conceitos diagnósticos. 

Utilizou-se, nessa fase, a definição de conceito diagnóstico que a taxonomia da 

NANDA-I(1) prevê: “o conceito diagnóstico é o principal elemento, ou a parte 

essencial e fundamental, a raiz da declaração diagnóstica”. Por exemplo, no 

diagnóstico “mobilidade física prejudicada”, o conceito diagnóstico é “mobilidade 

física”; no diagnóstico “déficit de autocuidado para higiene”, o conceito é 

“autocuidado”. 

Nesse primeiro momento, de posse das transcrições de cada paciente e da lista 

dos conceitos diagnósticos da NANDA-I(1) (ANEXO E), pesquisadora e orientadora, 

separadamente, foram marcando os itens transcritos cujos significados, no contexto 

da transcrição, eram similares a algum conceito diagnóstico. A análise sobre que 

conceito diagnóstico poderia representar cada item transcrito foi guiada pela seguinte 

pergunta: De que conceito diagnóstico trata este item? A anotação da resposta foi 

realizada ao lado do item correspondente. A identificação dos conceitos realizada 

separadamente foi discutida entre as duas, transcrição por transcrição, obtendo-se 
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consenso sobre os conceitos identificados. Esse procedimento permitiu limitar o 

conteúdo de análise a segmentos das transcrições, facilitando a interpretação dos 

focos de cuidado. 

Num segundo momento, ainda na primeira etapa, pesquisadora e orientadora 

passaram a analisar os itens das transcrições que estavam próximos dos conceitos 

identificados, buscando identificar se a idéia de algum diagnóstico, implícita ou 

explícita, estava presente. A análise das transcrições próximas a cada item associado 

a um conceito diagnóstico foi norteada pelas perguntas: “Há a idéia de algum 

diagnóstico nesse segmento? Se sim, qual?” 

A anotação da resposta foi realizada ao lado de cada item correspondente. As 

duas, orientadora e pesquisadora, respondiam separadamente e, posteriormente, 

discutiam os diagnósticos identificados definindo, por consenso, os que ficariam para 

a seguinte etapa. 

Os diagnósticos de enfermagem (DE) apontados em cada instrumento de 

transcrição foram lançados em planilhas eletrônicas com as respectivas fontes e 

números de ordem dos itens que fundamentaram as interpretações. Essas planilhas 

com os DE apontados pela pesquisadora e orientadora foram anexadas aos conjuntos 

das transcrições de cada um dos instrumentos e submetidos aos procedimentos da 

segunda etapa. 

Ao final dessa etapa tinham sido indicados 270 diagnósticos para os 31 

pacientes da fase pré e 245 para os 30 da fase pós. 
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2.5.2 Etapa 2 – Validação aparente 

 

 

A etapa 2 compreendeu procedimentos de validação aparente das interpretações 

feitas na etapa anterior. Validação aparente de acordo com a literatura consultada 

significa verificar se o instrumento utilizado responde, numa visão geral, às questões 

da pesquisa que estão em estudo(27). No caso deste estudo, a validação aparente tratou 

de verificar se os diagnósticos identificados como focos do cuidado nos registros 

analisados pela pesquisadora e orientadora seriam confirmados pela visão de 

enfermeiras com experiência no uso do sistema de classificação da NANDA-I(1) . 

Três enfermeiras compuseram o painel de avaliadoras. Uma com título de 

doutor, graduada há 18 anos, trabalhava na prática clínica como enfermeira no local 

onde este estudo foi realizado e tinha experiência em diagnóstico de enfermagem na 

prática clínica, ensino e pesquisa desde 1997. A participação de enfermeiras do local 

do estudo é importante porque, segundo Delaney(28), que propõe estratégias para o 

mapeamento cruzado, ele é dependente do conhecimento do contexto em que o 

cuidado é feito, além do conhecimento dos pressupostos subjacentes ao 

desenvolvimento das classificações. Outra avaliadora, com título de doutor, graduada 

há 22 anos, trabalhava como docente em universidade particular e tinha experiência 

no ensino e pesquisa com diagnóstico de enfermagem desde 1993. A terceira, 

professora livre-docente de uma universidade pública, graduada há 24 anos, 

trabalhava com diagnóstico de enfermagem desde 1991 na prática clínica, ensino e 

pesquisa. 
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Essa apreciação foi realizada em duas sessões de oito horas cada uma, em dias 

diferentes, devido ao volume do trabalho e necessidade de familiaridade e 

compreensão de todos com essa sistemática de trabalho. 

Foi oferecida, para cada avaliadora, uma pasta contendo roteiro de trabalho, 

uma listagem com os diagnósticos de enfermagem da NANDA-I(1) e cópias de todos 

os instrumentos da fase pré contendo as partes II, III, IV e V. Inicialmente, 

pesquisadora e orientadora fizeram uma explicação sobre o objetivo, o método e a 

pergunta de pesquisa. A seguir, foi proposto o roteiro do trabalho de apreciação pelas 

avaliadoras de forma sistemática, respondendo às seguintes perguntas (P) ao apreciar 

a listagem dos DE com os respectivos itens e fontes que os originaram frente ao 

conjunto das transcrições de cada um dos casos: 

P1= Na sua opinião, o diagnóstico foi foco de atenção para enfermeira que 

efetuou os registros de enfermagem? 

P2= Quais diagnósticos poderiam ser confirmados, acrescentados e/ou 

excluídos com os dados presentes em cada ficha de transcrição?  

Interessavam para este estudo as respostas à primeira pergunta. A segunda 

pergunta foi introduzida com a finalidade de diferenciar duas posturas que 

provocariam respostas diferentes. A tendência de pensar nos possíveis diagnósticos 

com base nos dados apresentados é comum e forte entre as enfermeiras acostumadas 

a trabalhar com sistema de classificação, mas não era esse o enfoque do trabalho. A 

postura desejada era que as avaliadoras julgassem se o diagnóstico tinha sido, 

implícita ou explicitamente, foco do cuidado da enfermeira, conforme o que ela 

havia registrado no prontuário do paciente. Essa estratégia orientou as discussões 

entre as avaliadoras. 
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Alguns minutos foram dispensados para a avaliação do instrumento pelos 

juízes, que anotavam, separadamente, a sua opinião em impresso próprio (ANEXO 

F). Na seqüência, conversaram, trocaram opiniões e o consenso sobre a validade de 

cada DE foi anotado no mesmo impresso, sendo atribuídos escores de –1 (se o DE 

não era aceito), 0 (se ficavam em dúvida) e +1 (se o DE fosse aceito). 

Assim uma nova planilha (ANEXO G), com os DE provenientes do consenso 

entre os juízes, foi elaborada para cada instrumento. Os DE que obtiveram escore -1 

foram retirados da planilha elaborada após o término desta etapa e não foram 

submetidos aos procedimentos da etapa 3, descrita a seguir. 

Ao final dessa etapa permaneceram 198 diagnósticos para os 31 pacientes da 

fase pré e 168 para os 30 da fase pós. 

 

 

2.5.3 Etapa 3 – Consistência do diagnóstico com a prescrição de enfermagem 

 

 

Nessa parte do tratamento dos dados, que se refere à definição dos diagnósticos 

interpretados como focos clínicos da enfermeira os resultados do julgamento dos 

juízes foram separadamente analisados pela pesquisadora e orientadora, 

confrontando-os exclusivamente com a Prescrição de Enfermagem. Verificou-se que 

cada diagnóstico indicado pelo consenso dos juízes tinha pelo menos um item de 

prescrição pertinente. Os diagnósticos que não tivessem prescrição a eles pertinente 

seriam indicados para exclusão da relação final de diagnósticos a serem analisados. 
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A análise da pertinência dos diagnósticos com as prescrições de enfermagem 

poderia indicar: a) exclusão do diagnóstico quando não houvesse prescrição 

pertinente; b) manutenção do diagnóstico quando houvesse prescrição pertinente. 

Pesquisadora e orientadora utilizaram as ligações entre intervenções e diagnósticos 

propostas pela Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC)(13) para julgar 

eventuais dúvidas sobre a pertinência entre diagnósticos e intervenções. Foram 

realizadas 5 rodadas até que se eliminassem as inconsistências entre as avaliações da 

pesquisadora e orientadora, 3 para a fase pré e 2 para a fase pós. 

Na primeira rodada sobre os dados da fase pré (198 diagnósticos e 31 casos), as 

proporções de concordância entre pesquisadora e orientadora na análise de 

pertinência às prescrições de enfermagem foram: 3 casos com proporções menores 

ou iguais a 0.50, 4 casos com proporções maiores que 0.50 e menores que 0.75, e 24 

casos com proporções maiores ou iguais a 0.75. A concordância geral foi de 0.78 

para os 31 casos, o que é um bom indicativo de confiabilidade. Ao final dessa fase, 

dos 198 diagnósticos indicados pelo consenso das avaliadoras, houve concordância 

em excluir 26 e manter 126. As discordâncias foram porque apenas a pesquisadora 

ou a orientadora identificou prescrição pertinente aos diagnósticos ou porque 

considerou haver redundância de diagnósticos, isto é, itens de prescrição pertinentes 

a dois ou mais diagnósticos. Por exemplo: casos em que a prescrição de “banho no 

leito” ou “higiene íntima” foram considerados pertinentes à “mobilidade física 

prejudicada” e também a “déficit de autocuidado” e “deambulação prejudicada”; 

casos em que a prescrição de “auxiliar na deambulação” foi considerada pertinente à 

“deambulação prejudicada” e também a “risco para quedas”; casos em que “manter 

repouso relativo” foi associado à “fadiga” e também à “intolerância à atividade”. No 
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final da primeira rodada ficou o total de 169 diagnósticos, sendo que em 43 

diagnósticos ainda havia discordâncias. Os 43 diagnósticos com discordâncias foram 

novamente analisados pela pesquisadora e orientadora, separadamente. Ambas 

dispunham dos motivos pelos quais as discordâncias ocorreram. 

Na segunda rodada sobre os dados do final da primeira (169 diagnósticos e 31 

casos), as proporções de concordância entre pesquisadora e orientadora na análise de 

pertinência às prescrições de enfermagem foram: 1 caso com proporção maior que 

0.50 e menores que 0.75, e 30 casos com proporções maiores ou iguais a 0.75. A 

concordância geral foi de 0.96 para os 31 casos. Ao final dessa fase, dos 169 

diagnósticos indicados pelo consenso das avaliadoras, houve concordância em 

excluir 9 e manter 152 e discordância quanto à pertinência de 8 diagnósticos que 

foram excluídos na terceira rodada. 

Na fase pós foram necessárias duas rodadas para o consenso sobre a pertinência 

dos diagnósticos com as prescrições de enfermagem. Entraram 171 diagnósticos de 

30 casos e, na primeira rodada foram excluídos 23, mantidos 136 e, para 12, houve 

discordância (proporção geral de concordância igual a 0,93). Na segunda rodada, dos 

12 diagnósticos com discordância, foram mantidos 8 e excluídos 4, atingindo-se o 

consenso. 

A tabela 3 mostra a redução do número de DE nas 3 etapas das fases pré e pós. 
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Tabela 3 – Número de diagnósticos em cada etapa dos procedimentos de 
interpretação nas duas fases – São Paulo – 2005 

 
FASE 

ETAPA 
Pré Pós 

1a 270 245 

2a 198 168 

3a 152 144 

 

 

2.6 Análise estatística 

 

 

Neste capítulo descrevemos os procedimentos estatísticos aplicados aos dados 

dos diagnósticos e domínios das duas fases do estudo. A análise descritiva dos 

diagnósticos (total e categorias) e dos domínios foi feita em termos de freqüências 

absolutas e relativas. 

O teste de homogeneidade Qui-Quadrado (χ2) ou Exato de Fisher foi aplicado 

para comparar a proporção de ocorrência de cada diagnóstico e de cada domínio 

entre as fases. Utilizou-se o nível de significância de 0,10 para diagnósticos e 

domínios. 

Para descrever os perfis de diagnósticos e de domínios nas duas fases 

simultaneamente foi aplicada Análise Fatorial Múltipla (AFM). Essa técnica usou 

como base a análise de Correspondência Múltipla (ACM) para descrever as relações 

entre os diagnósticos (ou domínios) em cada fase e a AFM fez as ponderações 
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adequadas para que os mapas de ACM de cada fase pudessem ser representados em 

um mesmo mapa. 

Essa metodologia permitiu explorar melhor os dados quando comparada aos 

testes de associação entre variáveis porque o número de variáveis era alto. Quando o 

número de variáveis é alto, há necessidade de muitas tabelas de contingência para os 

testes de associação; há necessidade de se selecionarem os resultados, segundo o 

grau de significância de associações entre duplas de variáveis, desprezando-se as 

relações entre múltiplas variáveis. Dessa forma, na aplicação de testes de associação 

a estudo com muitas variáveis corre-se o risco de perder informações relevantes em 

função de interpretações errôneas do valor de p, em termos da “força de relação” 

entre duas variáveis(29). A ACM avança em relação aos testes de associação simples 

porque permite analisar simultaneamente as relações entre diversas variáveis 

qualitativas. 

Neste estudo a ACM permitiu analisar simultaneamente todos os diagnósticos 

de enfermagem observados em cada fase. O mesmo tipo de análise foi aplicado aos 

domínios. 

Neste estudo as amostras das duas fases foram diferentes e houve diagnósticos e 

domínios que ocorreram em apenas uma delas. A AFM permite comparar as 

estruturas mesmo quando isto ocorre, pois pode tratar tabelas de amostras diferentes. 

A partir das tabelas de contingência foram criadas as matrizes de Burt para os 

diagnósticos e para os domínios. A matriz de Burt é uma justaposição de tabelas de 

contingência em que a presença e a ausência de cada variável – diagnóstico ou 

domínio – foi indicada para cada indivíduo(29). 
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A AFM é sintetizada em mapas, representados em eixos, ou fatores, que podem 

ser superpostos, permitindo estabelecer referência para observar as relações entre as 

variáveis de ambas as fases. 

Inicialmente as variáveis foram projetadas em dois fatores. Posteriormente 

foram decompostas as coordenadas da inércia de cada variável em cinco fatores, o 

que permitiu melhor visualização das relações entre elas. A inércia representa a 

variabilidade da tabela, que poder ser interpretada também como a magnitude das 

associações que esta tabela apresenta. O uso de mais eixos (fatores) apresenta a 

informação mais complexa (mais variabilidade explicada), pois alguns pontos podem 

estar melhor representados em um eixo que não o primeiro ou o segundo. 

Os mapas da AFM contêm pontos projetados num plano. Esses pontos 

representam as variáveis e formam uma nuvem de pontos. Para explorar se os 

conjuntos de variáveis (diagnósticos ou domínios) foram semelhantes entre as duas 

fases, podemos usar a distância entre estes pontos. A partir daí aplicou-se a Análise 

de Agrupamento Hierárquico sobre os resultados da AFM. O Agrupamento 

Hierárquico ordena as distâncias entre as variáveis (que são os diagnósticos ou os 

domínios) e permite agrupá-las em conjuntos, segundo essa ordenação de distâncias. 

O resultado desse procedimento é representado graficamente pelo dendograma, de 

modo que todas as variáveis podem ser visualizadas no mapa final. 

A análise dos mapas finais produzidos pautou-se nas posições e distâncias 

relativas entre as variáveis. Essas relações são os perfis dos diagnósticos e dos 

domínios que foram comparados entre as duas fases do estudo. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados e discussão apresentados neste capítulo tratam dos diagnósticos 

de enfermagem focalizados pelas enfermeiras antes e após a implementação da 

classificação de diagnósticos da NANDA-I(1) na Clínica Médica do HU-USP. 

Inicialmente serão apresentadas e discutidas as análises descritivas dos 

diagnósticos e dos domínios da classificação e, na seqüência, os perfis desses 

mesmos diagnósticos e domínios, nas duas fases do estudo. 

 

 

3.1 Diagnósticos e domínios: análise descritiva 

 

 

Tabela 4 – Estatística descritiva dos diagnósticos segundo as fases do estudo – São 
Paulo – 2005 

 
FASE 

NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS 
Pré Pós 

TOTAL 

Total 152 144 296 

Média (DP) 4,9 (±1,8) 4,8 (±2,2) 4,8 (±1,9) 

Variação por paciente 1 a 9 1 a 10 1 a 10 

Total de categorias 27 31 38 

 

A Tabela 4 mostra que as estatísticas descritivas das duas fases foram 

semelhantes. O Teste t, comparando os números médios de diagnósticos entre as 

duas fases, mostrou que não houve diferença estatística (t=0,200; p=0,843; IC 95%= 



 38

-0,92 a 1,14). Esses resultados mostram que a implementação da classificação não 

provocou diferenças significativas no que diz respeito ao quantitativo geral dos 

diagnósticos focalizados pelas enfermeiras. 

Delaney et al.(30) realizaram estudo, nos Estados Unidos, com o objetivo de 

avaliar a influência da informatização dos dados de enfermagem como suporte para 

as decisões clínicas nos resultados do cuidado de enfermagem. Analisaram 477.000 

registros eletrônicos de pacientes, nos anos de 1996 a 1998. A média de diagnósticos 

por paciente foi de 3,4, variando de 1 a 11. Esses resultados são semelhantes aos 

encontrados no presente estudo, com exceção da média de diagnósticos por paciente 

que, no presente estudo, foi maior (4,8; Tabela 4). Essa diferença deve ser salientada 

porque Delaney et al.(30) consideraram os registros de todo o período de cuidado ao 

paciente. Com esse delineamento, seria esperado que a média de diagnósticos fosse 

maior quando comparada à média de diagnósticos de apenas um dia de cuidados. Por 

outro lado, sabe-se que à medida que aumenta a experiência do enfermeiro com o 

raciocínio diagnóstico, há tendência na diminuição do número de diagnósticos 

formulados para um mesmo paciente(31). Os enfermeiros que fizeram os registros, 

base deste estudo, iniciaram o uso dos diagnósticos recentemente. Não há informação 

sobre a experiência dos enfermeiros do estudo de Delaney et al.(30), o que impede 

aprofundar esta discussão. 

A tabela 5 detalha as freqüências das categorias diagnósticas nas duas fases e os 

resultados dos testes de associação. 
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Tabela 5 – Freqüência dos diagnósticos segundo as fases do estudo – São Paulo – 
2005 

 
PRÉ 

(N=31) 

PÓS 

(N=30) DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

n % n % 

VALORES 

DE p 

Integridade da pele prejudicada 17 54,8 10 33,3 0,092* 

Dor aguda 15 48,4 20 66,7 0,149* 

Risco para integridade da pele 

prejudicada 
14 45,2 11 36,7 0,500* 

Desobstrução ineficaz de vias aéreas 12 38,7 13 43,3 0,714* 

Integridade tissular prejudicada 10 32,3 19 63,3 0,015* 

Hipertermia 9 29 4 13,3 0,134* 

Mobilidade física prejudicada 8 25,8 6 20 0,590* 

Mucosa oral prejudicada 8 25,8 4 13,3 0,221* 

Nutrição desequilibrada: menos do 

que as necessidades corporais 
8 25,8 - - 0,005† 

Padrão respiratório ineficaz 6 19,4 7 23,3 0,704* 

Deambulação prejudicada 6 19,4 - - 0,024† 

Risco de quedas 5 16,1 6 20 0,694* 

Náusea 5 16,1 2 6,7 0,425† 

Déficit no autocuidado total 4 12,9 4 13,3 > 0,999† 

Déficit no autocuidado 

banho/higiene 
4 12,9 1 3,3 0,354† 

Eliminação urinária prejudicada 4 12,9 1 3,3 0,354† 

Perfusão tissular ineficaz cerebral 3 9,7 3 10 > 0,999† 

Intolerância à atividade 3 9,7 - - 0,238† 

Confusão aguda 2 6,5 1 3,3 > 0,999† 

Fadiga 2 6,5 1 3,3 > 0,999† 

Constipação 1 3,2 2 6,7 0,612† 

Diarréia 1 3,2 1 3,3 > 0,999† 

continua 
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conclusão 

Tabela 5 – Freqüência dos diagnósticos segundo as fases do estudo – São Paulo – 
2005 

 
PRÉ 

(N=31) 

PÓS 

(N=30) DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

n % n % 

VALORES 

DE p 

Volume excessivo de líquidos 1 3,2 1 3,3 > 0,999† 

Hipotermia 1 3,2 - - > 0,999† 

Síndrome da interpretação ambiental 

prejudicada 
1 3,2 - - > 0,999† 

Percepção sensorial perturbada 

visual 
1 3,2 - - > 0,999† 

Percepção sensorial perturbada 

auditiva 
1 3,2 - - > 0,999† 

Proteção ineficaz - - 7 23,3 0,005† 

Perfusão tissular ineficaz renal - - 5 16,7 0,024† 

Ansiedade - - 4 13,3 0,053† 

Perfusão tissular ineficaz periférica - - 2 6,7 0,238† 

Débito cardíaco diminuído - - 2 6,7 0,238† 

Risco de aspiração - - 2 6,7 0,238† 

Confusão crônica - - 1 3,3 0,492† 

Dor crônica - - 1 3,3 0,492† 

Risco para nutrição desequilibrada: 

menos do que as necessidades 

corporais 

- - 1 3,3 0,492† 

Retenção urinária - - 1 3,3 0,492† 

Troca de gases prejudicada - - 1 3,3 0,492† 

*Teste Qui-Quadrado  
†Exato de Fisher 
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Destaca-se na fase pré que os diagnósticos mais freqüentes focalizados pelas 

enfermeiras foram: integridade da pele prejudicada, indicada para 17 (54,8%) 

pacientes; dor aguda para 15 (48,4%) e risco para integridade da pele prejudicada 

para 14 (45,2%). Na fase pós os mais freqüentes foram: dor aguda para 20 (66,7%) 

pacientes, integridade tissular prejudicada para 10 (32,3%) e desobstrução ineficaz 

de vias aéreas para 13 (43,3%). 

Foram aplicados os Testes Qui-Quadrado (χ2) ou Exato de Fisher para a 

verificação da alteração das freqüências das categorias diagnósticas entre as duas 

fases do estudo. Observa-se que as categorias a seguir obtiveram diferença estatística 

significativa entre as duas fases do estudo: integridade da pele prejudicada (de 54,8% 

para 33,3%, p=0,092); integridade tissular prejudicada (de 32,3% para 63,3%, p= 

0,015); nutrição desequilibrada: menos que as necessidades corporais (de 25,8% para 

ausência de ocorrência, p=0,005); deambulação prejudicada (de 19,4% para nenhuma 

ocorrência, p=0,024); proteção ineficaz (de nenhuma ocorrência para 23,3%, 

p=0,005); perfusão tissular renal ineficaz (de nenhuma ocorrência para 16,7%, 

p=0,024); ansiedade (de nenhuma ocorrência para 13,3%, p=0,053). 

Esses resultados mostram que as diferenças entre as fases referem-se a 

mudanças de posição dos diagnósticos, segundo suas freqüências, e à ocorrência de 

algumas categorias em somente em uma das fases. Das 38 categorias observadas, 7 

ocorreram apenas na primeira fase e 11 apenas na segunda (Tabela 5). 

Os dados da Tabela 5 permitem observar que, na primeira fase, o diagnóstico de 

maior freqüência foi integridade da pele prejudicada. Na segunda fase, esse 

diagnóstico passou para a quinta posição de freqüência. A dor aguda obteve a 

segunda posição na fase pré e passou para a primeira posição de freqüência. O risco 



 42

para a integridade da pele prejudicada posicionou-se em terceiro lugar na fase pré, 

passando para a quarta posição na segunda fase. A desobstrução ineficaz de vias 

aéreas, que na primeira fase obteve o quarto lugar, na segunda fase posicionou-se em 

terceiro lugar. Os cinco diagnósticos mais freqüentes foram os mesmos nas duas 

fases, mas em diferentes posições. 

No estudo de Delaney et al.(30) os diagnósticos mais freqüentes nos três anos 

avaliados foram déficit de conhecimento, manutenção da saúde alterada, dor e risco 

para infecção. Apenas a dor esteve entre os diagnósticos mais freqüentes do presente 

estudo. Os outros não foram observados nos registros analisados. O estudo de 

Delaney et al.(30) compreendeu registros de pacientes de um sistema de saúde que 

integrava um hospital comunitário de 500 leitos, prestando assistência a pacientes 

internos e externos, em clínicas e no domicílio. Provavelmente o fato de os dois 

diagnósticos mais freqüentes no estudo de Delaney et al.(30) não terem sequer 

ocorrido neste estudo decorre das diferenças de características dos pacientes cujos 

registros foram analisados. 

No trabalho já referido de Delaney et al.(30), dos diagnósticos que obtiveram 

uma variação na posição de suas freqüências entre o primeiro e o terceiro ano do 

estudo destacam-se o risco para integridade da pele prejudicada (da décima segunda 

para a oitava posição) e a integridade da pele prejudicada (da oitava para a nona). As 

autoras atribuíram a diminuição da freqüência de integridade da pele prejudicada 

com aumento de risco para integridade da pele prejudicada à instituição de 

protocolos de cuidados com a pele e à admissão de uma enfermeira especialista 

clínica adicional na área de estomaterapia. 
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Como já descrito na introdução, a classificação da NANDA-I(1) é estruturada em 

13 domínios. A Tabela 6 mostra a freqüência dos pacientes que apresentaram pelo 

menos um diagnóstico de cada domínio segundo as fases do estudo. 

 

Tabela 6 – Freqüência dos domínios segundo as fases do estudo – São Paulo – 2005 

FASE 

Pré (N=31) Pós (N=30) DOMÍNIO 

n % n % 

VALORES 

DE p 

Segurança/Proteção 30 96,7 28 93,3 0,612† 

Atividade/Repouso 21 67,7 19 63,3 0,717* 

Conforto 15 48,3 22 73,3 0,046* 

Nutrição 8 25,8 2 6,6 0,023* 

Percepção/Cognição 6 19,3 2 6,6 0,255† 

Eliminação 5 16,1 5 16,6 > 0,999† 

Enfrentamento/Tolerância ao 

estresse 
- - 4 13,3 0,053† 

*Teste Qui-Quadrado 
†Exato de Fisher 
 

Dos 13 domínios que contêm a NANDA-I, sete foram representados por pelo 

menos um diagnóstico nas duas fases. Na fase pré foram representados seis domínios 

e na fase pós sete domínios Na fase pós houve um domínio a mais, o de 

enfrentamento/tolerância ao estresse. Os domínios de segurança/proteção, 

atividade/repouso e de conforto mantiveram as mesmas posições ordinais de 

freqüência nas duas fases do estudo. Dos domínios que não ocorreram, vale comentar 

o de promoção da saúde, que inclui diagnósticos relativos ao controle do tratamento 

e manutenção da saúde. Essas respostas são relevantes no cuidado de enfermagem 

aos pacientes em tratamento por problemas clínicos. As idades médias dos pacientes 
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deste estudo ficaram em torno de 60 anos, e os motivos predominantes que os 

levaram à internação foram doenças do aparelho circulatório e do aparelho 

respiratório, conforme a caracterização já descrita na Tabela 1. Provavelmente, pelo 

menos alguns deles estavam submetidos a condições crônicas em que as respostas de 

controle do tratamento e de manutenção da saúde freqüentemente estão aquém das 

demandas. Seria, portanto, esperado que o domínio de promoção da saúde estivesse 

representado. 

Em outros estudos(32,33) que descrevem diagnósticos de enfermagem para grupos 

específicos, encontram-se mais domínios representados. O número total de domínios, 

e mesmo essa denominação, tem sido modificado com o refinamento da 

classificação. Isso não impede que se façam algumas comparações. No estudo de 

Volpato (34) com 60 pacientes internadas em clínica médico-cirúrgica, de 11 Padrões 

Funcionais de Saúde1 (PFS) foram representados 10; no de Fontes(35) com 40 

pacientes em tratamento cirúrgico de fissuras lábio-palatais foram representados 10 

PFS; e no de Azevedo(36), em que avaliou 40 pacientes em tratamento ambulatorial 

de diabetes mellitus, de 9 Padrões de Respostas Humanas2 (PRH) foram 

representados 8. Contribuem, para que nesses estudos tenha havido maior número de 

domínios (ou padrões), pelo menos dois fatores. O primeiro é que a identificação dos 

diagnósticos e, conseqüentemente, dos domínios, era a finalidade primordial da 

avaliação do paciente. Por outro lado, na atividade clínica diária, a identificação dos 

diagnósticos é apenas uma das etapas de um processo complexo e contínuo, visando 

a atender as necessidades de cuidado dos pacientes. Os registros analisados neste 

estudo referem-se a situações desse tipo. O segundo é que, nos estudos 

                                                
1 Denominação atribuída a organização dos diagnósticos de enfermagem por Gordon (1994). 
2 Denominação atribuída à estrutura da Taxonomia I da NANDA (NANDA, 1994). 
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citados(34,35,36), os pesquisadores usaram instrumentos estruturados – segundo os PFS 

ou os PRH – para avaliar os pacientes das suas amostras. No local em que o presente 

estudo foi realizado, a avaliação do paciente era guiada por um roteiro que ainda não 

estava estruturado segundo os domínios da classificação. É possível que, se as 

enfermeiras dispusessem de históricos de enfermagem estruturados de acordo com os 

domínios da classificação, outros diagnósticos tivessem sido identificados pelas 

enfermeiras após a implementação da classificação. 

O tempo de uso da classificação é um fator que deve ser considerado frente ao 

conjunto dos resultados até aqui apresentados. Se associado a uma avaliação 

contínua dos efeitos e implicações da classificação, o tempo pode contribuir para o 

aprimoramento da prática clínica e da qualidade do cuidado. A segunda fase deste 

estudo foi realizada sobre os registros após três meses do início da documentação 

formal dos diagnósticos segundo a classificação. Apesar de familiarizadas com a 

classificação, pode-se dizer que as enfermeiras estavam ainda explorando o “mapa de 

território”, segundo a analogia de Hayakawa(8), que uma linguagem padronizada 

pode proporcionar. 

Esses comentários fundamentam a idéia de que se esperava maior diversidade 

de diagnósticos. No entanto, os registros analisados referem-se ao primeiro dia de 

internação do paciente. A análise dos registros de todo o período de internação 

desses mesmos pacientes, provavelmente mostraria maior diversidade de 

diagnósticos e domínios. 

Os Testes Qui-Quadrado ou Exato de Fisher foram aplicados para verificar as 

diferenças das freqüências dos domínios entre as duas fases do estudo. Observam-se 

diferenças estatisticamente significativas em: conforto (de 48,3% para 73,3%, 



 46

p=0,046); nutrição (de 25,8% para 6,6%, p=0,023) e enfrentamento/tolerância ao 

estresse (de nenhuma ocorrência para 13,3%, p=0,053). Essas diferenças indicam 

que, após a implementação da classificação, houve maior focalização de respostas de 

conforto e de enfrentamento e tolerância ao estresse. Nesse último, a diferença foi 

decorrente da indicação do diagnóstico de ansiedade, que não havia ocorrido na fase 

pré. Esse resultado sugere que a classificação pode contribuir para ampliar o foco do 

cuidado, incluindo resposta de dimensão psicossocial. Naturalmente, o argumento de 

que a ansiedade poderia ser foco antes, mas não era registrada, é um argumento 

válido. O fato de as enfermeiras passarem a documentar a ansiedade como um 

diagnóstico tem maior impacto na responsabilidade pelas intervenções e pelos 

resultados dos cuidados. Vale lembrar que só foram incluídos os diagnósticos que 

tinham pelo menos um item de prescrição a eles pertinentes, como um dos critérios 

para ser considerado foco de cuidado pela enfermeira. 

 

 

3.2 Diagnósticos e domínios: perfis 

 

 

O interesse principal neste estudo foi comparar os perfis dos diagnósticos e 

domínios antes e depois da implementação da classificação. Como descrito no 

método, além da análise univariada, foi aplicada a Análise Fatorial Múltipla (AFM) e 

a Análise de Correspondência Múltipla (ACM), pois se desejava explorar as relações 

simultâneas entre as variáveis (diagnósticos e domínios) que eram numerosas e 

qualitativas. 
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Os resultados discutidos nesta etapa estão apresentados principalmente em 

figuras, contendo os mapas e os dendogramas produzidos com as técnicas aplicadas. 

Os títulos dos diagnósticos e dos domínios são longos e também é grande o número 

de variáveis. Para não prejudicar a clareza das figuras e facilitar o entendimento do 

leitor, as variáveis receberam códigos e cores, a seguir descritas. 

 

Tabela 7 – Códigos dos diagnósticos – São Paulo – 2005 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO 

D3 Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais 

D4 Risco para nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades 
corporais 

D5 Volume excessivo de líquidos 

D7 Eliminação urinária prejudicada 

D11 Retenção urinária 

D12 Constipação 

D13 Diarréia 

D15 Troca de gases prejudicada 

D17 Mobilidade física prejudicada 

D18 Deambulação prejudicada 

D19 Déficit no autocuidado total (todos) 

D20 Déficit no autocuidado para banho/higiene 

D21 Fadiga 

D22 Perfusão tissular ineficaz renal 

D23 Perfusão tissular ineficaz cerebral 

D24 Perfusão tissular ineficaz periférica 

D25 Débito cardíaco diminuído 

D26 Padrão respiratório ineficaz 

continua 
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conclusão 
Tabela 7 – Códigos dos diagnósticos – São Paulo – 2005 

CÓDIGO DIAGNÓSTICO 

D28 Intolerância à atividade 

D29 Síndrome da interpretação ambiental prejudicada 

D30 Percepção sensorial perturbada visual 

D40 Percepção sensorial perturbada auditiva 

D43 Confusão aguda 

D44 Confusão crônica 

D48 Ansiedade 

D50 Desobstrução ineficaz de vias aéreas 

D52 Risco de aspiração 

D53 Proteção ineficaz 

D54 Integridade tissular prejudicada 

D55 Mucosa oral prejudicada 

D56 Integridade da pele prejudicada 

D57 Risco de integridade da pele prejudicada 

D59 Risco de quedas 

D60 Hipotermia 

D61 Hipertermia 

D62 Dor aguda 

D63 Dor crônica 

D64 Náusea 

 

Aos códigos relacionados na Tabela 7 aplicou-se a letra A para o diagnóstico na 

fase pré, e B para o diagnóstico na fase pós. Nas figuras, os dados da fase pré estão 

em cor azul e, em vermelha, os da fase pós. 

A Figura 1 é o mapa obtido pela Análise Fatorial Múltipla (AFM) e representa 

graficamente os diagnósticos nas duas fases do estudo. 
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Figura 1 – Mapa da Análise Fatorial Múltipla dos diagnósticos nas duas fases do 
estudo 

 

 

Como descrito no método, esse mapa é resultado da aplicação da ACM sobre os 

dados brutos de cada fase, seguida da aplicação da AFM que pondera as inércias 

diferentes das duas fases, permitindo comparar os dois perfis. 

Os pontos na figura representam os diagnósticos. A posição de um diagnóstico é 

determinada pelas relações entre a sua freqüência com as freqüências de todos os 

outros diagnósticos. 

Alguns aspectos são relevantes para interpretar o mapa. O primeiro é a distância 

entre os pontos (distância entre as variáveis). Quanto menor a distância, mais forte é 

a associação entre as variáveis, já ponderada por todas as outras relações com as 

outras variáveis envolvidas. Isto é, quando um diagnóstico da fase pré está muito 

próximo do seu par na fase pós, isso significa que os seus perfis foram semelhantes 



 50

nos dois momentos do estudo. O segundo é a posição em relação ao centro do mapa 

(intersecção da abscissa e ordenada). Quanto mais distante do centro, mais rara é a 

ocorrência da variável e, quanto mais rara, maior é a contribuição para a inércia dos 

eixos. Isto é, os diagnósticos que ficam mais próximos do centro são os que têm 

ocorrência mais comum. 

Na Figura 1 os pontos azuis representam os diagnósticos da fase pré e os pontos 

vermelhos os da fase pós. A interpretação desse mapa requer análise espacial, 

comparando-se diagnóstico por diagnóstico nas duas fases. No entanto, essa análise 

não permite uma interpretação global das diferenças entre as duas fases, além de ser 

cansativa. 

Apenas para exemplificar apresentaremos a interpretação sobre alguns 

diagnósticos representados na Figura 1. Dos diagnósticos que ficaram com perfis 

muito diferentes entre as duas fases, destacamos o D5 (Volume Excessivo de 

Líquidos) e o D20 (Déficit para o Autocuidado Banho/Higiene) e o D23 (Perfusão 

Tissular Ineficaz Cerebral). 

Na primeira fase, o D5 (Volume Excessivo de Líquidos) encontra-se no 

quadrante superior direito (D5A), bem afastado do centro do mapa; na segunda fase 

ele se apresenta no quadrante superior esquerdo (D5B), também bem afastado do 

centro do mapa, guardando grande distância do D5A. Essa disposição indica que 

houve diferença importante no perfil desse diagnóstico entre as fases. O D20 (Déficit 

para o Autocuidado Banho/Higiene) encontra-se na ordenada superior na primeira 

fase (D20A) e no quadrante inferior direito, bem afastado do centro do mapa (D20B), 

indicando que o seu perfil foi também muito diferente entre as duas fases. A Perfusão 

Tissular Ineficaz Cerebral (D23) ficou no quadrante inferior direito na primeira fase 
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(D23A), guardando grande distância do seu correspondente na segunda fase (D23B), 

o que indica diferença importante de perfil. 

Dos diagnósticos que ficaram com perfis moderadamente diferentes destacamos 

a Fadiga (D21) e a Integridade da Pele Prejudicada (D56). 

Nas duas fases a Fadiga posicionou-se no quadrante superior esquerdo e a 

distância entre os dois pontos (D21A e D21B) não é tão grande quanto a dos 

diagnósticos anteriormente referidos. Isso significa que a diferença no perfil da 

Fadiga entre as fases foi de menor magnitude que os dos exemplos anteriores. Outro 

exemplo, similar ao da Fadiga é o da Integridade da Pele Prejudicada (D56). Na 

primeira fase esse diagnóstico está no quadrante superior direito, mais próximo ao 

centro (D56A) e, na segunda fase, ele está no quadrante inferior esquerdo, não tão 

próximo ao centro (D56B). Esse diagnóstico teve também moderada diferença de 

perfil entre as duas fases. 

Exemplos de diagnósticos com pequenas diferenças de perfil, destacam-se o 

Risco de Quedas (D59) e a Náusea (D64). O Risco de Quedas, nas duas fases (D59A 

e D59B), está no mesmo quadrante (inferior direito), com pequena distância entre os 

pontos que o representam nas duas fases. Isso mostra que a diferença de perfil desse 

diagnóstico entre as fases foi pequena. Quanto à Náusea (D64), acontece algo 

semelhante: há pequena distância entre D64A (quadrante inferior esquerdo) e D64B 

(ordenada inferior), mostrando que a diferença de perfil entre as fases foi também 

pequena. 

Considerando os dados da Figura 1 frente aos da análise univariada (Tabela 4), 

observa-se que, dos 7 diagnósticos com diferença estatística (p<0,10) entre as fases, 

2 tiveram ocorrência nas duas fases (Integridade Tissular Prejudicada – D54 e 
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Integridade da Pele Prejudicada - D56). Na AFM, conforme já apresentado, a 

Integridade da Pele Prejudicada apresentou diferença moderada de perfil entre as 

duas fases. A Integridade Tissular Prejudicada (D54) também teve moderada 

diferença de perfil entre as fases: na primeira, posicionou-se no quadrante superior 

direito (D54A) e, na segunda, no inferior esquerdo (D54B). Essa análise não pode ser 

feita com os outros 5 diagnósticos com diferença de freqüência, pois ocorreram em 

apenas uma das fases. 

Esses são exemplos de como foram analisados os dados da Figura 1. É 

importante ressaltar que as interpretações são qualitativas e que as definições de que 

as diferenças de perfis foram grandes, moderadas ou pequenas, foram baseadas no 

julgamento da autora e orientadora, e são relativas. 

Os dados da Figura 1 mostram que todos os diagnósticos tiveram perfis 

diferentes entre as duas fases. Não houve superposição de nenhum diagnóstico que 

tenha ocorrido nas duas fases. Isto é, não houve coincidência de pontos que 

representaram um mesmo diagnóstico nas duas fases. Esse resultado era esperado e 

apóia a hipótese deste estudo de que a introdução de um sistema padronizado de 

linguagem modifica os esquemas mentais que os enfermeiros utilizam para dar 

significado aos dados que observam nos pacientes. Alguns fatores limitam o 

aprofundamento da discussão desses resultados, especialmente a inexistência de 

estudos semelhantes e o alto número de variáveis. Até aqui é possível afirmar, então, 

que houve diferença de perfil após a introdução da classificação da NANDA-I(1). No 

entanto, não é possível estimar, no conjunto, a magnitude e qualidade dessas 

diferenças. Não se pode avaliar, por exemplo, a consistência entre os diagnósticos 

aplicados para um mesmo paciente, se há redundância, ou aplicação errônea de um 
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ou outro diagnóstico. Ao analisarmos diagnóstico por diagnóstico da Figura 1 alguns 

questionamentos foram levantados e, com o intuito de avançar um pouco mais nas 

possibilidades de interpretação, aplicou-se a Análise de Agrupamento Hierárquico 

sobre os resultados da AFM. 

Conforme descrito no capítulo de métodos, o Agrupamento Hierárquico ordena 

as distâncias entres as variáveis e permite agrupá-las em conjuntos, segundo essa 

ordenação. O resultado desse procedimento é representado graficamente por 

dendogramas. A Figura 2 é o dendograma que mostra a ordenação dos diagnósticos 

das duas fases em grupos. Essa ordenação se deu a partir da contribuição da inércia 

de cada variável projetada em cinco fatores (ANEXO H). Na primeira fase o 

percentual acumulado de inércia corrigida foi de 96,3% e na segunda foi de 89,9%. 

Isso significa que a representação no dendograma é acurada. Como o valor da inércia 

é acumulada e corrigida, segundo o estudo de Grennacre(37), não é necessário 

submeter essa análise a maior número de fatores. 
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Figura 2 – Dendograma dos diagnósticos nas duas fases do estudo 
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Dessa maneira obtivemos os agrupamentos das variáveis representadas em 4 

grupos, conforme as Tabelas de 8 a 11. 

 

Tabela 8 – Diagnósticos do Grupo 1 segundo as fases do estudo – São Paulo – 2005 

FASE PRÉ FASE PÓS 
CÓDIGO 

Diagnóstico 

CÓDIG

O Diagnóstico 

D3A 

Nutrição desequilibrada: menos 

do que as necessidades 

corporais 

D5B Volume excessivo de líquidos 

D7A Eliminação urinária prejudicada D7B Eliminação urinária prejudicada 

D12A Constipação D13B Diarréia 

D18A Deambulação prejudicada D19B 
Déficit no autocuidado total 

(todos) 

D21A Fadiga D21B Fadiga 

D26A Padrão respiratório ineficaz D22B Perfusão tissular ineficaz renal 

D28A Intolerância à atividade D23B 
Perfusão tissular ineficaz 

cerebral 

D30A 
Percepção sensorial perturbada 

visual 
D52B Risco de aspiração 

D50A 
Desobstrução ineficaz de vias 

aéreas 
D53B Proteção ineficaz 

D61A Hipertermia D57B 
Risco de integridade da pele 

prejudicada 

D62A Dor aguda D63B Dor crônica 

 

Os diagnósticos da Tabela 8 compuseram o primeiro agrupamento por 

apresentarem perfis mais semelhantes distinguindo-se dos demais diagnósticos nos 

outros agrupamentos. Observa-se que os agrupamentos têm conteúdos diferentes 

entre as duas fases. Com exceção da Eliminação urinária prejudicada (D7), Fadiga 
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(D21) e Dor aguda (D62), que pode ser aproximada à Dor crônica (D63), os outros 

diagnósticos não se repetem, confirmando a diferença de perfil entre as fases. 

Pode-se ainda observar na Tabela 8 que a Nutrição desequilibrada: menos do 

que as necessidades corporais (D3), a Deambulação prejudicada (D18), a 

Intolerância à Atividade (D28) e a Percepção Sensorial Perturbada Visual (D30), que 

integraram o Grupo 1, são os quatro dos sete diagnósticos que só ocorreram na 

primeira fase do estudo. Por outro lado, a Perfusão Tissular Ineficaz Renal (D22), o 

Risco de Aspiração (D52), a Proteção Ineficaz (D53) e a Dor Crônica são quatro dos 

11 diagnósticos que ocorreram apenas na segunda fase do estudo. Isso sugere que 

houve importante diferença qualitativa nos diagnósticos desse primeiro agrupamento 

após a implementação da classificação. 

Outra observação sobre os dados da Tabela 8 é que o conjunto de diagnósticos 

da primeira fase mostra respostas com predominância no domínio de 

Atividade/Repouso (Intolerância à Atividade, Fadiga, Padrão respiratório ineficaz, 

Deambulação prejudicada), seguidas de respostas que se dispersam nos domínios de 

Eliminação (Constipação, Eliminação Urinária Prejudicada), Segurança e Proteção 

(Desobstrução ineficaz de vias aéreas, Hipertermia), Conforto (Dor), Nutrição 

(Nutrição desequilibrada) e de Percepção/Cognição (Percepção sensorial perturbada 

visual). Na primeira fase estiveram representados seis domínios da classificação. 

O conjunto de diagnósticos da segunda fase mostra respostas com 

predominância em dois domínios: o de Segurança/Proteção (Risco de Aspiração, 

Proteção Ineficaz, Risco de Integridade da Pele Prejudicada) e o de 

Atividade/Repouso (Déficit de Autocuidado, Fadiga, Perfusão Tissular Ineficaz 

Renal e Cerebral), seguidas por respostas nos domínios de Eliminação (Eliminação 
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Urinária Prejudicada e Diarréia) e de Conforto (Dor Crônica). Na segunda fase 

estiveram representados 4 domínios da classificação. 

Pode-se afirmar, pela análise dos resultados na Tabela 8, que na segunda fase 

houve maior focalização das respostas em menor número de domínios. Na segunda 

fase os domínios de Cognição/Percepção e de Nutrição não foram representados. 

Apesar de os pacientes da primeira e da segunda fase não terem sido os mesmos, o 

que poderia explicar as diferenças de perfis de diagnósticos, o fato de não ter havido 

diferenças estatísticas entre as características das duas amostras, permite admitir que 

as diferenças observadas foram influenciadas pela introdução da classificação. Na 

segunda fase, as enfermeiras continuaram a focalizar as respostas de 

Atividade/Repouso. Pode-se dizer que o domínio de Segurança e Proteção foi 

melhor representado na segunda fase do que na primeira. Para essa afirmação 

podemos inferir duas explicações: a primeira é que as enfermeiras já vinham 

focalizando o cuidar nesses domínios e a segunda é que algo fez valorizar o foco no 

domínio Segurança/Proteção, como, por exemplo, a introdução de uma classificação 

diagnóstica. 

Os domínios de Nutrição e de Percepção/Cognição deixaram de ser 

representados na segunda fase, indicando que deixaram de ser “fortemente” 

focalizados pelas enfermeiras após a introdução da classificação. É possível que os 

sistemas de avaliação do paciente e registros após a implementação da classificação 

tenham limitado as possibilidades de identificação de diagnósticos desses domínios, 

o que mereceria investigação que foge ao escopo deste trabalho. Durante o processo 

de implementação da classificação, as enfermeiras discutiram, em diversas 

instâncias, os diagnósticos que seriam mais relevantes para os pacientes de quem 
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cuidam. É possível que essas discussões tenham favorecido a não identificação de 

diagnósticos como os do domínio de Nutrição e de Percepção/Cognição da mesma 

forma como foram interpretados nos registros da primeira fase do estudo. 

 

Tabela 9 – Diagnósticos do Grupo 2 segundo as fases do estudo – São Paulo – 2005 

FASE PRÉ FASE PÓS 
CÓDIGO 

Diagnóstico 

CÓDIG

O Diagnóstico 

D5A Volume excessivo de líquidos D11B Retenção urinária 

D17A Mobilidade física prejudicada D12B Constipação 

D19A 
Déficit no autocuidado total 

(todos) 
D17B Mobilidade física prejudicada 

D20A 
Déficit no autocuidado para 

banho/higiene 
D24B 

Perfusão tissular ineficaz 

periférica 

D23A Perfusão tissular ineficaz cerebral D26B Padrão respiratório ineficaz 

D29A 
Síndrome da interpretação 

ambiental prejudicada 
D43B Confusão aguda 

D40A 
Percepção sensorial perturbada 

auditiva 
D48B Ansiedade 

D43A Confusão aguda D50B 
Desobstrução ineficaz de vias 

aéreas 

D54A Integridade tissular prejudicada D54B 
Integridade tissular 

prejudicada 

D55A Mucosa oral prejudicada D55B Mucosa oral prejudicada 

D56A Integridade da pele prejudicada D56B 
Integridade da pele 

prejudicada 

D57A 
Risco de integridade da pele 

prejudicada 
D59B Risco de quedas 

D59A Risco de quedas D61B Hipertermia 

D60A Hipotermia D62B Dor aguda 

 - D64B Náusea 
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Observa-se na Tabela 9 que, aproximando-se a Hipotermia (D60) da 

Hipertermia (D61), sete diagnósticos se repetem nos agrupamentos das duas fases 

(Mobilidade Física Prejudicada – D17, Confusão Aguda – D43, Integridade Tissular 

Prejudicada – D54, Mucosa Oral Prejudicada – D55, Integridade da Pele Prejudicada 

D56 e Risco de Quedas – D59). Esse agrupamento contém, entre os diagnósticos da 

primeira fase, três dos sete que só ocorreram nesse momento e, entre os da segunda 

fase, três dos 11 que só ocorreram nessa fase, confirmando a diferença entre os 

perfis. 

Na primeira fase, no Grupo 2 estão representados os domínios de Segurança e 

Proteção (integridade da pele prejudicada, risco para integridade da pele, mucosa 

oral prejudicada, integridade tissular prejudicada, risco de queda, desobstrução 

ineficaz de via aéreas); Atividade/Repouso (Mobilidade Física Prejudicada, 

Deambulação Prejudicada, Déficit de Autocuidado); Percepção/Cognição 

(Percepção Sensorial Prejudicada, Confusão, Síndrome da Interpretação Ambiental 

Prejudicada); Nutrição (Nutrição Desequilibrada: menos do que as necessidades 

corporais). Na segunda fase, foram representados: Segurança e Proteção 

(Integridade da Pele Prejudicada, Risco para Integridade da Pele Prejudicada, 

Integridade Tissular Prejudicada, Mucosa Oral Prejudicada, Risco de Queda, 

Desobstrução Ineficaz de Vias Aéreas); Eliminação (Retenção Urinária, 

Constipação) Atividade/Repouso (Mobilidade Física Prejudicada, Padrão 

Respiratório Ineficaz); Conforto (Dor Aguda, Náusea); Percepção/Cognição 

(Confusão Aguda); Enfrentamento/Tolerância ao Estresse (Ansiedade). 

Talvez esse agrupamento seja o que mais expressa diferenças entre as fases, 

indicando maior número de domínios representados na segunda fase do que na 
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primeira. Dos 13 domínios da classificação, 6 ficaram representados na segunda fase 

frente a 4 na primeira fase. De um modo geral, e sem que se possa confirmar por 

todos os diagnósticos do Grupo 2 nas duas fases, pode-se admitir que um exemplo de 

paciente desse grupo é aquele com dependência para as atividades de vida diária, 

com riscos de prejuízos da integridade física e com comprometimento de funções 

neuro-motoras ou mentais. Apesar de esse exemplo ser aplicável aos agrupamentos 

nas duas fases, nota-se que o uso da nomenclatura, nas duas fases, é 

consideravelmente confuso e necessitaria de ajustes. A própria nomenclatura 

dificulta a aplicação dos diagnósticos relativos às funções neurológicas e mentais. O 

diagnóstico de Confusão Aguda é definido como “início abrupto de um conjunto de 

mudanças e distúrbios globais e transitórios na atenção, na cognição, na atividade 

psicomotora, no nível de consciência e/ou no ciclo sono/vigília.” (NANDA-I p.59) 

(1). O diagnóstico de Síndrome da Interpretação Ambiental Prejudicada é definido 

como “consistente falta de orientação para pessoa, lugar, tempo ou circunstâncias por 

mais de três a seis meses, necessitando de um ambiente protetor.” (NANDA-I p.138) 

(1). O diagnóstico de Perfusão Tissular Ineficaz Cerebral é definido como 

“diminuição na oxigenação, resultando na incapacidade de nutrir os tecidos no nível 

capilar” (NANDA-I p.181)(1) aplicado ao tecido cerebral. Observa-se que esses três 

diagnósticos poderiam ser aplicados, alternativa ou simultaneamente, a um mesmo 

paciente com comprometimento de função neurológica, requerendo intervenções de 

enfermagem. A cuidadosa investigação das características definidoras de cada um 

desses diagnósticos, frente às suas definições e aos objetivos que se desejam com as 

intervenções para um determinado paciente é fundamental para um uso adequado da 

nomenclatura. A discussão de tópicos relacionados à avaliação neurológica e à 
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aplicação dos diagnósticos relativos a essa área em unidades de internação geral, 

devem ser incentivados, buscando-se maior aproximação entre a classificação e os 

focos reais do cuidado de enfermagem de ótima qualidade – entre “mapa” e 

“território”, segundo Haykawa(8). 

Seria também esperado que compusessem o agrupamento da segunda fase 

diagnósticos relativos ao autocuidado. No entanto o diagnóstico de Déficit para o 

Autocuidado na segunda fase ficou no Grupo 4. 

 

Tabela 10 – Diagnósticos do Grupo 3 segundo as fases do estudo – São Paulo – 2005 

FASE PRÉ FASE PÓS 
CÓDIGO 

Diagnóstico 

CÓDIG

O Diagnóstico 

 - 
D4B Risco para nutrição desequilibrada: menos do 

que as necessidades corporais 

 - D15B Troca de gases prejudicada 

 

A Tabela 10 mostra que o Grupo 3 foi composto por dois dos 11 diagnósticos 

identificados apenas na segunda fase do estudo, o que pode ser um dos fatores que 

contribuíram para essa conformação. É interessante notar que o domínio de Nutrição 

que, na primeira fase, ficou no Grupo 1, passa a ser representado no Grupo 3 na 

segunda fase pelo diagnóstico de Risco para Nutrição Desequilibrada (D4). O 

Diagnóstico de Troca de Gases Prejudicada (D15) é representante do domínio de 

Eliminação. Não há qualquer interpretação razoável para esses dois diagnósticos 

estarem juntos nesse grupo, exceto o fato de ambos não terem sido identificados na 

primeira fase. No entanto, os dados do Grupo 3 junto com os do Grupo 1 sugerem 

que os diagnósticos de Troca de Gases Prejudicada e os relativos à Nutrição devem 
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ser tópicos privilegiados de discussão entre as enfermeiras, visando ao 

aprimoramento do uso da classificação da NANDA-I(1). 

 

Tabela 11 – Diagnósticos do Grupo 4 segundo as fases do estudo – São Paulo – 2005 

FASE PRÉ FASE PÓS 
CÓDIGO 

Diagnóstico 

CÓDIG

O Diagnóstico 

D13A Diarréia D20B Déficit no autocuidado para banho/higiene 

D64A Náusea D25B Débito cardíaco diminuído 

 - D44B Confusão crônica 

 

Os diagnósticos do Grupo 4 na primeira fase referem-se à Eliminação (Diarréia 

– D13) e Conforto (Náusea – D64). Na segunda fase, referem-se aos domínios de 

Atividade /Repouso (Déficit no Autocuidado para Banho/Higiene – D20 e Débito 

Cardíaco Diminuído – D25) e de Percepção e Cognição (Confusão Crônica – D44). 

Observa-se que o D25 e o D44 só ocorreram na segunda fase. 

Os conjuntos de diagnósticos entre as duas fases têm conteúdos completamente 

diferentes, mostrando, mais uma vez, as diferenças entre as fases. 

Teoricamente, seria esperado que o Déficit no Autocuidado (D20) compusesse 

agrupamento contendo diagnósticos relativos à mobilidade física, tolerância à 

atividade e deambulação. No entanto, o Déficit no Autocuidado (D20) localizou-se 

no Grupo 4 na fase 2, enquanto que na primeira fase ficou no Grupo 2. A Mobilidade 

Física Prejudicada (D17), por sua vez, ficou no Grupo 2 nas duas fases (Tabela 8, 

Grupo 2). A Intolerância à Atividade (D28) e a Deambulação Prejudicada (D18), que 

ocorreram apenas na primeira fase (Tabela 8, Grupo 1), ficaram no Grupo 1. Em 

síntese, os diagnósticos em questão distribuíram-se em 3 dos 4 agrupamentos. 
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O Agrupamento Hierárquico confirmou que houve diferenças no perfil de 

diagnósticos focalizados pelas enfermeiras e, a partir dos resultados da AFM, 

permitiu explorar um pouco melhor a natureza dessas diferenças. 

Passaremos a apresentar os resultados dos perfis dos domínios da classificação. 

A Figura 3 é o mapa obtido pela Análise Fatorial Múltipla (AFM), 

representando graficamente os domínios nas duas fases do estudo. Consideramos que 

um domínio estava presente, quando o paciente tinha pelo menos um diagnóstico de 

seu grupo. A Tabela 12 contém os códigos dos domínios. 

 

Tabela 12 – Códigos dos domínios – São Paulo – 2005 

CÓDIGO DOMÍNIO 

Dom1 Promoção da Saúde 

Dom2 Nutrição 

Dom3 Eliminação 

Dom4 Atividade/Repouso 

Dom5 Percepção/Cognição 

Dom6 Autopercepção 

Dom7 Relacionamentos de Papel 

Dom8 Sexualidade 

Dom9 Enfrentamento/Tolerância ao Estresse 

Dom10 Princípios de Vida 

Dom11 Segurança/Proteção 

Dom12 Conforto 

Dom13 Crescimento/Desenvolvimento 
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Figura 3 – Mapa da Análise Fatorial Múltipla dos domínios nas duas fases do estudo 

 

 

Observa-se, na Figura 3, que os domínios de Nutrição (Dom2) e o de 

Percepção/Cognição (Dom5) têm perfis muito diferentes entre as fases. O de 

Nutrição (Dom2), nas duas fases, localiza-se no quadrante inferior direito. No 

entanto, na primeira fase, está mais próximo do centro do mapa (Dom2A) e na 

segunda fase está bem afastado (Dom2B), mantendo grande distância entre si. O de 

Percepção/Cognição (Dom5), na primeira fase, situou-se no quadrante superior 

esquerdo, distante do centro do mapa (Dom5A) e do seu correlato, que se localizou 

no quadrante superior esquerdo(Dom5B). 
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Os domínios de Eliminação (Dom3) e de Conforto (Dom12) apresentaram 

diferenças moderadas de perfis entre as fases. O domínio de Eliminação situou-se no 

quadrante inferior direito, distante do centro do mapa (Dom3A) e, na segunda fase, 

localizou-se no quadrante superior direito, também distante do centro do mapa 

(Dom3B). O domínio de Conforto, na primeira fase (Dom12A), apresentou-se no 

quadrante superior direito, longe do centro do mapa e o seu correlato no quadrante 

superior direito, mais próximo ao centro do mapa (Dom12B). 

O domínio de Atividade/Repouso (Dom4) e o de Segurança/Proteção (Dom11) 

apresentaram pequenas diferenças de perfis entre as fases. O primeiro localizou-se no 

quadrante inferior esquerdo nas duas fases, mais próximo ao centro do mapa, nas 

duas fases (Dom4A e Dom4B). O de Segurança/Proteção está bem próximo ao 

centro do mapa, nas duas fases, mas em quadrantes opostos: na primeira fase está no 

quadrante inferior esquerdo (Dom11A), e na segunda, no quadrante superior direito 

(Dom11B). 

O domínio de Enfrentamento e Tolerância ao Estresse (Dom9) ocorreu apenas 

na segunda fase do estudo, localizando-se no quadrante inferior esquerdo e distante 

do centro do mapa. 

Não houve superposição de domínios entre as fases e nem no interior de uma 

mesma fase, indicando que o perfil de domínios, como era esperado, foi diferente 

entre as duas fases. Os domínios que mais se diferenciaram foram os de Nutrição e 

de Percepção/Cognição, corroborando os resultados e as discussões sobre os 

agrupamentos hierárquicos dos diagnósticos. Aplicam-se aqui também as 

considerações sobre os domínios de Segurança/Proteção e Atividade e Repouso 

realizadas na discussão dos resultados dos agrupamentos dos diagnósticos. Esses dois 
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domínios foram os que tiveram menores diferenças de perfis, assim como ocorreu 

com os diagnósticos que a eles se referem. Não se trata aqui de completa redundância 

porque os dados que geraram os agrupamentos hierárquicos foram as freqüências de 

diagnósticos, enquanto que para tratar os domínios considerou-se apenas o domínio 

alterado, como variável dicotômica, independente da freqüência dos diferentes 

diagnósticos a ele pertencentes. Como a maior parte dos domínios tem vários 

diagnósticos, era possível que não houvesse concordância entre as duas análises. 

A Figura 4 é o dendograma que mostra a ordenação dos domínios das duas 

fases em grupos segundo a técnica do Agrupamento Hierárquico. Essa ordenação se 

deu a partir da contribuição da inércia de cada variável projetada em quatro fatores 

(ANEXOS I), sendo que o porcentual acumulado de inércia corrigida foi de 100%. 

 

Figura 4 – Dendograma dos domínios nas duas fases do estudo 
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A partir do dendograma da Figura 4 foram assumidos 4 grupos conforme a 

Tabela 13. 

Tabela 13 – Domínios dos agrupamentos segundo as fases do estudo – São Paulo – 
2005 

 
FASE PRÉ FASE PÓS 

 CÓDIGO 
Domínio 

CÓDIG

O Domínio 

Dom2A Nutrição Dom4B Atividade/Repouso 

Dom3A Eliminação Dom11B Segurança/Proteção 

Dom4A Atividade/Repouso Dom12B Conforto 

Dom11A Segurança/Proteção  - 

Grup

o 1 

Dom12A Conforto  - 

Grupo 

2 
Dom5A Percepção/Cognição Dom9B 

Enfrentamento/Tolerância ao 

Estresse 

 - Dom3B Eliminação Grup

o 3  - Dom5B Percepção/Cognição 

Grupo 

4 
 - Dom2B Nutrição 

 

Os resultados apresentados na Tabela 13 mostram que os domínios de 

Atividade/Repouso, Segurança/Proteção e de Conforto participam do Grupo 1 nas 

duas fases. Os de Eliminação e de Nutrição que, na primeira fase, estavam no Grupo 

1, passaram para os Grupos 3 e 4, respectivamente, na segunda fase. Esses dados 

mostram que esses dois últimos domínios perderam posição na segunda fase, 

sugerindo que as enfermeiras se concentraram mais nos outros domínios do Grupo1. 

No Grupo 2, o domínio de Percepção/Cognição é substituído pelo de 

Enfrentamento e Tolerância ao Estresse. Ambos ocorrem só na primeira ou na 

segunda fase, respectivamente. O domínio de Enfrentamento e Tolerância ao 

Estresse foi representado por apenas um diagnóstico (Ansiedade) indicado para 
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quatro pacientes. O aparecimento desse domínio na segunda fase pode representar 

um ganho decorrente da implementação da classificação, admitindo-se que ela serviu 

de instrumento para que a enfermeira considerasse e explicitasse um foco de esfera 

não estritamente física. Isso representa uma ampliação do foco do cuidado de 

enfermagem. A adequada avaliação das respostas de enfrentamento ao estresse e a 

realização de cuidados que ajudem o paciente a lidar com os estressores nos 

ambientes de cuidado à saúde podem contribuir para melhorar a qualidade da 

assistência. O domínio de Percepção/Cognição foi representado por respostas 

relativas a funções neurológicas e mentais. Mais uma vez, as discussões sobre os 

perfis dos diagnósticos pertinentes a essas funções cabem a esses resultados. Parece 

haver dificuldades no uso da nomenclatura que se refere aos diagnósticos desse 

domínio. 

A síntese das análises multivariadas sobre os domínios é que elas corroboram os 

resultados dos diagnósticos, mostrando que os perfis foram diferentes entre as fases. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados obtidos permitem concluir que houve diferença nos perfis dos 

diagnósticos de enfermagem e dos domínios após a implementação da classificação 

da NANDA-I. 

Quanto aos diagnósticos de enfermagem: 

Os três diagnósticos mais freqüentes na fase pré foram: 

o Integridade da pele prejudicada (17 / 54,8%); 

o Dor aguda (15 / 48,4%); 

o Risco para integridade da pele prejudicada para 14 (45,2%); 

- Os três diagnósticos mais freqüentes  na fase pós foram: 

o Dor aguda (20 / 66,7%); 

o Integridade tissular prejudicada (10 / 32,3%); 

o Desobstrução ineficaz de vias aéreas (13 / 43,3%); 

- Houve diferenças estatísticas nas freqüências dos diagnósticos: 

o Nutrição desequilibrada: menos que as necessidades corporais (de 25,8% 

para nenhuma ocorrência, p=0,005); 

o Deambulação prejudicada (de 19,4% para nenhuma ocorrência, p=0,024); 

o Proteção ineficaz (de nenhuma ocorrência para 23,3%, p=0,005), 

o Perfusão tissular ineficaz renal (de nenhuma ocorrência para 16,7%, 

p=0,024); 

o Ansiedade (de nenhuma ocorrência para 13,3%, p=0,053); 

o Integridade da pele prejudicada (de 54,8% para 33,3%, p=0,092); 
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o Integridade tissular prejudicada (de 32,3% para 63,3%, p=0,015); 

- A Análise Fatorial Múltipla confirmou as diferenças de perfil de todos os 

diagnósticos de enfermagem: 

o Os diagnósticos de Volume Excessivo de Líquidos, Déficit para o 

Autocuidado Banho/Higiene e Perfusão Tissular Ineficaz Cerebral apresentaram 

perfis muito diferentes; 

o O de Fadiga e o de Integridade da Pele Prejudicada tiveram perfis 

moderadamente diferentes; 

o O de Risco de Quedas e o de Náusea tiveram pequenas diferenças de perfis. 

 

Quanto aos domínios da classificação: 

- Na fase pré foram representados seis domínios e, na pós, sete domínios; 

- Houve diferenças estatísticas nos domínios: 

o Conforto (de 48,3% para 73,3%, p=0,046); 

o Nutrição (de 25,8% para 6 ,6%, p=0,023); 

o Enfrentamento / tolerância ao estresse (de nenhuma ocorrência para 13,3%, 

p=0,053); 

- A Análise Fatorial Múltipla confirmou as diferenças de perfil dos domínios 

entre as fases. 

o Os domínios de Nutrição e o de Percepção/Cognição tiveram perfis muito 

diferentes; 

o Os de Eliminação e de Conforto apresentaram perfis moderadamente 

diferentes; 

o Os de Atividade/Repouso e de Segurança/Proteção apresentaram pequenas 

diferenças de perfis. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esse estudo mostrou que, após a implementação da classificação da NANDA-I, 

houve diferenças nos perfis dos diagnósticos e domínios focalizados pelas 

enfermeiras, confirmando a hipótese proposta. Como considerações finais, alguns 

aspectos relevantes sobre a condução deste estudo e suas implicações serão 

destacados. 

As contribuições da metodologia e da construção dos instrumentos de coleta dos 

dados, que se moldaram às necessidades dos dois momentos do estudo, servirão para 

outros estudos que busquem avaliar impactos da implementação de classificação na 

prática clínica de enfermagem. 

O presente estudo é parte de um subprojeto de pesquisa proposto para analisar o 

efeito da classificação de diagnósticos nos fenômenos focalizados pelas enfermeiras 

e nas intervenções propostas. Por ser o primeiro, os procedimentos metodológicos 

planejados precisaram ser ajustados de acordo com necessidades não previstas 

durante o projeto. Uma das contribuições deste estudo é, portanto, a própria 

experiência com o método, desde a coleta dos dados até a análise e interpretação dos 

resultados. Servirá se subsídio para as outras  investigações  do projeto maior, que 

pretende avaliar os efeitos da implementação de uma classificação diagnóstica nas 

várias clínicas do mesmo local do estudo. 

O caráter inédito da proposta deste estudo contribui para algumas limitações que 

merecem ser mencionadas. 
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Nas fases do estudo foram utilizados dados coletados de amostras 

independentes. As diferenças de perfis de diagnósticos e domínios entre as fases 

podem ter sido também influenciadas por diferenças não avaliadas entre os dois 

grupos de pacientes cujos dados foram analisados, por diferenças entre as 

enfermeiras que fizeram a documentação, ou mesmo por outras diferenças 

decorrentes do período entre as duas fases, que pode ser considerado longo (3 anos). 

Essas limitações são, em parte, incontornáveis frente à proposta do estudo: não há 

como delinear estudo desse tipo com amostras relacionadas de pacientes e o tempo 

para o processo de implementação de uma classificação, com as características do 

realizado neste estudo, é pequeno. Apesar de as amostras não terem sido as mesmas, 

não houve diferenças significativas em características selecionadas e pode-se admitir 

que elas representam a população atendida no local do estudo. 

O que pode tentar ser contornado em outros estudos é a limitação quanto a 

grupos diferentes de enfermeiras. Por isso sugere-se que, em estudos semelhantes, 

verifique-se a possibilidade de, nas duas fases, incluir registros do mesmo grupo de 

enfermeiras. No entanto, se o tempo entre as duas fases for longo e se a rotatividade 

de profissionais for alta, essa limitação dificilmente poderá ser contornada. Nos dois 

momentos do estudo obtivemos dados que foram registrados pela equipe de 

enfermagem. O quadro de pessoal – em agosto de 2001 e agosto de 2004 – era 

semelhante. A clinica médica, local do estudo, possui características de uma grande 

demanda de pessoal de nível médio e superior para a prestação da assistência de 

enfermagem. Com a caracterização das enfermeiras, autoras dos registros transcritos, 

procurou-se definir possíveis influências da diferença entre os grupos de enfermeiras 

nas duas fases do estudo. Outro aspecto importante a ser destacado é o que se refere 
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aos procedimentos para inferir os focos do cuidado na primeira fase. Como não havia 

uma classificação em uso e já se reconhecia que a lista de problemas não era 

confiável para, por si só, expressar os focos do cuidado, uma série de procedimentos 

interpretativos foi aplicada. Todos os cuidados foram tomados para que os 

diagnósticos inferidos a partir dos registros fossem fidedignos na representação dos 

focos que a enfermeira estava localizando no cuidado ao paciente. Neste relatório 

todos os procedimentos foram descritos tal como foram sendo construídos. O maior 

desafio nessas etapas foi manter a atenção centrada na interpretação do que teria sido 

focalizado pela enfermeira e não naquilo que os “interpretadores” focalizariam diante 

dos registros em análise. A tarefa foi árdua e, para resguardar a comparabilidade, foi 

aplicada nas duas fases do estudo, mesmo tendo a lista de diagnósticos na segunda 

fase. Observamos que é freqüente diante de um conjunto de registros clínicos, mais 

ou menos ricos, fora do ambiente de cuidados, a tendência de se enunciarem mais 

diagnósticos do que o que seria feito em situações clínicas reais, o que é natural. Sem 

todas as demandas do ambiente, a tarefa diagnóstica pode ser mais “fácil”, no sentido 

de que há mais tempo para fazer considerações, para ir e vir dos dados para os 

diagnósticos, para fazer consultas etc. Essas condições, associadas à incipiente ênfase 

quanto à prioridade dos diagnósticos, quanto à acurácia dos mesmos, quanto à 

viabilidade de resultados para intervenções possíveis dentro do ambiente específico 

da situação, e também associadas a características da própria classificação, 

favorecem o estabelecimento de muitos diagnósticos para um mesmo paciente. Nas 

duas fases do estudo observou-se o enunciado de diagnósticos redundantes, fato que 

merece futuras investigações. É importante ressaltar que, de todos os procedimentos 

de interpretação utilizados, a confirmação do diagnóstico pela prescrição de 
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enfermagem nos pareceu ser o mais adequado e não deve ser desprezado em outros 

estudos que envolvam o mapeamento cruzado de linguagem livre para a classificação 

de diagnósticos. 

A análise dos registros transcritos nos dois momentos do estudo forneceu dados 

que poderão ser utilizados para o refinamento da prática clínica da enfermeira e 

também para comparar com perfis de diagnósticos em momentos subseqüentes no 

mesmo local. 

Este estudo foi uma oportunidade ímpar de aprofundar conhecimentos, construir 

alternativas de método de investigação do processo de cuidar, que só pôde ser 

realizado porque o grupo de enfermeiras do HU-USP assumiu o imenso desafio de 

enfrentar a mudança. Esperamos ter contribuído com a comunidade de enfermeiras 

clínicas e pesquisadoras que continuarão se empenhando no desenvolvimento, 

avaliação e refinamento do processo de enfermagem. 
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Anexo A 

 

 

Termo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo 
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Anexo B 

 

 

Ficha de transcrição dos registros de enfermagem da fase pré 

intervenção 
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FICHA PARA TRANSCRIÇÃO DOS REGISTROS DE ENFERMAGEM (PRÉ ___) 

Parte I – Dados do Paciente e da Internação 

Dados fornecidos pelo arquivo 

Unidade de Internação:_________________________  Fase: Pré     Pós 

Nome do paciente:_________________________________________ 

Registro hospitalar:____________ 

Data da Admissão no Hospital: ___/___/_____ 

Data da Saída do Hospital: ___/___/_____ 

Data de nascimento: ___/___/_____   Idade na data de admissão: _______ anos 

Sexo: Fem Mas 

Tempo de internação: ____ dias 

 

Dados obtidos do prontuário 

Motivo da Internação Hospitalar (conforme registro na evolução de enfermagem): 

________________________________________________________________________ 

Data de Entrada na Unidade: ___/___/_____ 

Data de Saída da Unidade: ___/___/_____ 

Diagnóstico Médico Principal (conforme registro de resumo de alta): 

______________________________________________________________________ 

Diagnósticos Médicos Secundários (conforme registro de resumo de alta): 

______________________________________________________________________ 

Situação de Saída da Unidade: Alta  Óbito  Transferência 

Tempo de Internação na Unidade: _____ dias 

Tratamento: Clínico  Cirúrgico Clínico e Cirúrgico 
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Parte II – Transcrição de Evoluções de Enfermagem 

Iniciais do nome do paciente: __________ Idade: ______ Registro Hospitalar: ________ 

Ordem* Data, horário e texto (frases ou itens)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* Numerar seqüência da frase ou item copiado. 

** Copiar sentença por sentença das evoluções. 
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Parte III – Transcrição de Anotações de Enfermagem 

Iniciais do nome do paciente: __________ Idade: ______ Registro Hospitalar: ________ 

Ordem* Data, horário e texto (frases ou itens)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* Numerar seqüência da frase ou item copiado. 

** Copiar sentença por sentença das anotações. 
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Parte IV – Transcrição de Lista de Problemas 

Iniciais do nome do paciente: __________ Idade: ______ Registro Hospitalar: ________ 

Ordem* Problema 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* Numerar seqüência da frase ou item copiado. 
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Parte V – Transcrição da Prescrição de Enfermagem 

Iniciais do nome do paciente: __________ Idade: ______ Registro Hospitalar: ________ 

Ordem* Item de prescrição Aprazamento e checagem 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* Numerar seqüência do item de prescrição copiado. 
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Anexo C 

 

 

Ficha de transcrição dos registros de enfermagem da fase pós 

intervenção 
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FICHA PARA TRANSCRIÇÃO DOS REGISTROS DE ENFERMAGEM (PÓS __) 

Parte I – Dados do Paciente e da Internação 

Dados fornecidos pelo arquivo 

Unidade de Internação:__________________________  Fase: Pré     Pós 

Nome do paciente:________________________________________________ 

Registro hospitalar:____________ 

Data da Admissão no Hospital: ___/___/_____ 

Data da Saída do Hospital: ___/___/_____ 

Data de nascimento: ___/___/_____   Idade na data de admissão: _______ anos 

Sexo: Fem Mas 

Tempo de internação: ____ dias 

 

Dados obtidos do prontuário 

Motivo da Internação Hospitalar (conforme registro na evolução de enfermagem): 

_________________________________________________________________________ 

Data de Entrada na Unidade: ___/___/_____ 

Data de Saída da Unidade: ___/___/_____ 

Diagnóstico Médico Principal (conforme registro de resumo de alta): 

________________________________________________________________________ 

Diagnósticos Médicos Secundários (conforme registro de resumo de alta): 

________________________________________________________________________ 

Situação de Saída da Unidade: Alta  Óbito  Transferência 

Tempo de Internação na Unidade: ____ dias 

Tratamento: Clínico  Cirúrgico Clínico e Cirúrgico 
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Parte II – Registro de Admissão 

Iniciais do nome do paciente: __________ Idade: ______ Registro Hospitalar: ________ 

Ordem* Data, horário e texto (frases ou itens)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* Numerar seqüência da frase ou item copiado. 

** Copiar sentença por sentença das evoluções. 
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Parte III – Transcrição de Anotações de Enfermagem 

Iniciais do nome do paciente: __________ Idade: ______ Registro Hospitalar: ________ 

Ordem* Data, horário e texto (frases ou itens)** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* Numerar seqüência da frase ou item copiado. 

** Copiar sentença por sentença das anotações. 
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Parte IV – Lista de Diagnósticos de Enfermagem 

Iniciais do nome do paciente: __________ Idade: ______ Registro Hospitalar: ________ 

Data* Fonte** Ordem*** Diagnósticos Ev. Enf. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* Numerar seqüência da frase ou item copiado. 

P= presente                          I= inalterado 

Me= melhorado                    R= resolvido 

Pi= piorado                           DI= dias de internação 
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Parte V – Transcrição da Prescrição de Enfermagem 

Iniciais do nome do paciente: __________ Idade: ______ Registro Hospitalar: ________ 

Ordem* Item de prescrição Aprazamento e checagem 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* Numerar seqüência do item de prescrição copiado. 
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Anexo D 

 

 

Manual para transcrição dos registros de enfermagem 
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MANUAL DE ORIENTAÇÃO 
 

Transcrição e Interpretação de Registros 
Formatado
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Introdução 
 

Este manual tem a finalidade de orientar a coleta e interpretação dos dados da 
pesquisa “Impacto de sistema padronizado de linguagem na prática clínica do 
enfermeiro”. Refere-se ao subprojeto 2 que tem como objetivo comparar a natureza e 
quantidade de diagnósticos e intervenções antes e após a implementação da 
Classificação de diagnósticos da NANDA. 

As atividades de que trata este manual são: a) coleta dos dados de prontuários 

e b) interpretação dos dados coletados. 

A coleta dos dados é a transcrição literal de registros de enfermagem em 
prontuários de pacientes internados. A interpretação é o processo de julgamento dos 
registros com a finalidade de inferir ou identificar diagnósticos e intervenções neles 
contidos. 
 
1. Coleta dos dados 
 

Em fase anterior à coleta dos dados propriamente dita serão selecionados e 
disponibilizados os prontuários dos quais os dados serão coletados. 

O prontuário do paciente contém todos os registros/documentos dos 
atendimentos que a pessoa recebeu no Hospital Universitário da USP (HU), local do 
estudo. Os documentos de qualquer atendimento em qualquer setor são arquivados 
cronologicamente, independente da via de entrada do paciente no hospital.  

Para cada prontuário haverá uma definição prévia sobre que segmento do 
prontuário deverá ser considerado. Por exemplo: interessa a internação na Clínica 
Médica, no período de tanto a tanto. Os dados a serem coletados são exclusivamente 
os desse período. Caso haja algum impedimento para que essa disposição seja 
atendida, isso deve ser comunicado ao pesquisador responsável, que decidirá sobre a 
substituição do prontuário. 

Descrevem-se a seguir os procedimentos de coleta dos dados, que nada mais 
são que a transcrição de registros dos prontuários. 
 
Parte I – Dados do Paciente e da Internação 

Procedimentos de transcrição de registros 
1. Preencha o instrumento “Dados do Paciente e da Internação”; 

a. Parte dos dados devem ser colhidos da listagem fornecida pelo 
setor de arquivo do HU-USP e parte deve ser colhida do 
prontuário do paciente; 

2. Localize, no prontuário, as folhas que correspondem ao período pré-
definido; 

3. Localize a primeira evolução de enfermagem do período pré-definido; 
4. Observe o horário do registro da 1ª evolução e copie esse horário no 

instrumento “Transcrição de Evoluções de Enfermagem”; 
5. Copie todo conteúdo da 1ª evolução e de todas as evoluções das 

primeiras 24 horas; 
a. As primeiras 24 horas são contadas a partir do horário de 

registrado para a primeira evolução. 
6.  Identifique a fase e o número do instrumento (Exemplo: pré 1 – pós 1) 
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7. Utilização do instrumento para transcrição (observe modelo do 
instrumento): 

 
Parte II – Transcrição de Evoluções de Enfermagem 

Esta parte só é utilizada no instrumento da fase pré. 
Iniciais do nome do paciente: ________ Idade: _____ Registro Hospitalar: ______ 
Ordem* Data, horário e texto (frases ou itens)** 
  
* Numerar seqüência da frase ou item copiado. 
** Copiar sentença por sentença das evoluções. 
 

a. Registre em cada folha do instrumento as iniciais do nome do 
paciente, a idade e o número do registro hospitalar; 

b. Na coluna “Ordem”, indique com numeração consecutiva cada 
frase ou item transcrito da evolução; 

c. Na coluna “Data, horário e texto (frases ou itens)”, para cada 
número de ordem, transcreva frases ou itens das evoluções de 
enfermagem: 

i. Somente para a primeira frase da evolução de um 
determinado horário, indique a data e o horário em que ela 
foi registrada; 

ii. Considera-se uma frase ou item a menor expressão que 
contenha um significado, independente da pontuação 
aplicada no registro no prontuário; 

8. Depois de transcritas todas as evoluções de enfermagem do período 
considerado, inicie a transcrição das anotações; 

9. Localizar no prontuário as anotações correspondentes às primeiras 24 
horas das evoluções transcritas; 

10. Observar o horário da primeira anotação de interesse e copiar esse horário 
no impresso Transcrição – Anotações de Enfermagem; 

11. Copiar todo conteúdo da 1ª anotação de interesse e de todas as anotações 
subseqüentes que foram feitas nas primeiras 24 horas de evolução de 
enfermagem; 

a. As primeiras 24 horas são contadas a partir do horário de 
registrado para a primeira evolução. 

12. Indicar nome e número do registro no Conselho, das enfermeiras que 
fizeram o registro 

13. Utilização do instrumento para transcrição (observe modelo do 
instrumento): 

 
Parte II – Registro de admissão 

Esta parte só é utilizada no instrumento da fase pós. 
Iniciais do nome do paciente: ________ Idade: _____ Registro Hospitalar: ______ 
Ordem* Data, horário e texto (frases ou itens)** 
  
* Numerar seqüência da frase ou item copiado. 
** Copiar sentença por sentença das evoluções. 
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a. Registre em cada folha do instrumento as iniciais do nome do 
paciente, a idade e o número do registro hospitalar; 

b. Na coluna “Ordem”, indique com numeração consecutiva cada 
frase ou item transcrito da evolução; 

c. Na coluna “Data, horário e texto (frases ou itens)”, para cada 
número de ordem, transcreva frases ou itens das evoluções de 
enfermagem: 

i. Somente para a primeira frase da evolução de um 
determinado horário, indique a data e o horário em que ela 
foi registrada; 

ii. Considera-se uma frase ou item a menor expressão que 
contenha um significado, independente da pontuação 
aplicada no registro no prontuário; 

14. Depois de transcritas todas os registros de admissão do período 
considerado, inicie a transcrição das anotações; 

15. Localizar no prontuário as anotações correspondentes às primeiras 24 
horas das evoluções transcritas; 

16. Observar o horário da primeira anotação de interesse e copiar esse horário 
no impresso Transcrição – Anotações de Enfermagem; 

17. Copiar todo conteúdo da 1ª anotação de interesse e de todas as anotações 
subseqüentes que foram feitas nas primeiras 24 horas de evolução de 
enfermagem; 

a. As primeiras 24 horas são contadas a partir do horário de 
registrado para a primeira evolução. 

18. Indicar nome e número do registro no Conselho, das enfermeiras que 
fizeram o registro. 

19. Utilização do instrumento para transcrição (observe modelo do 
instrumento): 

 
Parte III – Transcrição de Anotações de Enfermagem 

Esta parte é utilizada nas fases pré e pós. 
Iniciais do nome do paciente: ________ Idade: _____ Registro Hospitalar: ______ 
Ordem* Data, horário e texto (frases ou itens)** 
  

* Numerar seqüência da frase ou item copiado. 
 

Os procedimentos de transcrição nesta parte incluem também os registros 
referentes aos controles de eliminados, ingeridos e de glicemia. 

a. Registre em cada folha do instrumento as iniciais do nome do 
paciente, a idade e o número do registro hospitalar; 

b. Na coluna “Ordem”, indique com numeração consecutiva cada 
frase ou item transcrito da anotação; 

c. Na coluna “Data, horário e texto (frases ou itens)”, para cada 
número de ordem, transcreva frases ou itens das anotações de 
enfermagem: 

i. Somente para a primeira frase da anotação de um 
determinado horário, indique a data e o horário em que ela 
foi registrada; 
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ii. Considera-se uma frase ou item a menor expressão que 
contenha um significado, independente da pontuação 
aplicada no registro no prontuário; 

12. Depois de transcritas todas as anotações de enfermagem do período 
considerado, inicie a transcrição da lista de problemas; 

13. Localizar, no prontuário, a folha de lista de problemas; 
a. A lista de problemas é um impresso único para toda a internação 

do paciente. 
14. Localizar os problemas cujas datas de identificação correspondem às 24 

horas de interesse; 
15. Copiar todos os itens da lista de problemas das 24 horas de interesse no 

impresso “Transcrição de Lista de Problemas”; 
a. As 24 horas de interesse correspondem às 24 horas definidas para 

a transcrição das evoluções de enfermagem; 
b. O dia considerado para a transcrição das evoluções deve estar 

entre a data de abordagem e a data de resolução do problema; 
16. Identificar o nome e número de registro no Conselho do auxiliar/técnico 

de enfermagem 
17. Utilização do instrumento para transcrição (observe modelo do 

instrumento): 
 
Parte IV – Transcrição de Lista de Problemas 

Esta parte só é utilizada na transcrição dos registros na fase pré. 
Iniciais do nome do paciente: ________ Idade: _____ Registro Hospitalar: ______ 
Ordem* Problema 
  

* Numerar seqüência da frase ou item copiado. 
 

a. Registre em cada folha do instrumento as iniciais do nome do 
paciente, idade e o número do registro hospitalar; 

b. Na coluna “Ordem”, indique com numeração consecutiva cada 
problema da lista de problemas; 

c. Na coluna “Problema”, para cada número de ordem, transcreva um 
problema da lista; 

i. A data de interesse deve estar entre a data de abordagem e 
a data de resolução do problema; 

18. Depois de transcritos todos os problemas de enfermagem do período 
considerado, inicie a transcrição da prescrição de enfermagem; 

19. Localizar, no prontuário, a folha de prescrição de enfermagem da data de 
interesse; 

20. Indicar nome e número do registro no Conselho, das enfermeiras que 
fizeram o registro. 

21. Utilização do instrumento para transcrição (observe modelo do 
instrumento): 

 
Parte IV - Lista de Diagnósticos de Enfermagem 

Esta parte só foi utilizada na transcrição dos registros na fase pós. 
Iniciais do nome do paciente: ________ Idade: ____ Registro Hospitalar: _______ 
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Data* Fonte** Ordem*** Diagnósticos Ev. Enf. 
     

* Colocar a data do registro, conforme apresentado nas Partes II e III do 
instrumento; 
** Indicar a fonte do registro transcrito que foi base para o Diagnóstico ou 
Intervenção (é sempre o registro no prontuário); 
*** Numerar em ordem crescente de acordo com o registro no prontuário, 
conforme apresentado nas Partes II e III; 
**** Transcrever os registros dos diagnósticos do impresso do prontuário; 
***** Transcrever a letra indicada na coluna da Evolução de enfermagem, de 
acordo com a legenda: P= presente, I= inalterado, Me= melhorado, R= resolvido, Pi= 
piorado e DI= dias de internação. 
 A transcrição dos dados sobre drenos, sondas, cateteres também se incluem 
nesta parte 
 Indicar nome e número do registro no Conselho, das enfermeiras que fizeram 
o registro. 
 
Parte V – Prescrição de Enfermagem 

Esta parte é utilizada na transcrição dos registros nas fases pré e pós. 
Iniciais do nome do paciente: ________ Idade: _____ Registro Hospitalar: _______ 
Ordem* Item de prescrição** Aprazamento e checagem*** 

   
* Numerar em ordem crescente; 
** Colocar data da prescrição de enfermagem e transcrevê-la de acordo com o 
item da prescrição dos registros; 
*** Transcrever de acordo com o registro. 
 Indicar nome e número do registro no Conselho, das enfermeiras que fizeram 
o registro. 
 
2. Categorização e Interpretação dos Registros Transcritos 
 

As unidades a serem categorizadas e interpretadas são frases ou itens 
transcritos nos instrumentos:  

Parte II – Transcrição de Evoluções de Enfermagem 
Parte III – Transcrição de Anotações de Enfermagem 
Parte IV – Transcrição de Lista de Problemas 
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Anexo E 

 

 

Lista dos conceitos diagnósticos segundo a taxonomia NANDA-I 
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Adaptação 

Amamentação 

Angústia espiritual 

Ansiedade 

Aspiração 

Atividade de recreação 

Autocuidado 

Auto-estima 

Automutilação 

Bem-estar espiritual 

Campo de energia 

Capacidade adaptativa 

Capacidade de transferência 

Comportamento de busca de saúde 

Comportamento infantil 

Comunicação 

Conflito de decisão 

Conflito no desempenho do papel 

Confusão 

Conhecimento 

Constipação 

Controle do regime terapêutico 

Crescimento 
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Anexo F 

 

 

Impresso de anotação para os juízes 
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DIAGNÓSTICOS IDENTIFICADOS 

Iniciais paciente: _______ Idade: ___ Registro Hospitalar: ______ CASO PRÉ ___ 

Fonte Decisão 
Ordem 

Diagnósticos EE AE LP Juiz 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Legenda: (+1) Concordo                    EE = evolução de enfermagem 
                ( 0 ) Indeciso                      AE = anotação de enfermagem 
                (-1) Discordo                      LP = lista de problemas 
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Anexo G 

 

 

Planilha com os diagnósticos de enfermagem do consenso entre os 

juízes 
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DIAGNÓSTICOS IDENTIFICADOS 

Iniciais paciente: ________ Idade: ___ Registro Hospitalar: ______ CASO ______ 

Juiz Consenso 
Diagnósticos 

1 2 3 P1 P2 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Legenda: AC = Acrescentado 
                (+1) = Concorda / (0) = Indeciso / (-1) = Discorda 
                P1 = Que DE foram focos de atenção da enfermeira? 
                P2 = Que DE poderiam ser afirmados com os dados? 
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Anexo H 

 

 

Tabelas contendo os valores das inércias dos diagnósticos de 

enfermagem nas fases do estudo 
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Momento 1 - DIAGNÓSTICOS 

Fator Inércia % 
% 

acumulado 
Inércia 

corrigida 

% de 
inércia 

corrigida 

% 
Acumulado 
de inércia 
corrigida 

1 0,151 15,1 15,1 0,014 50,7 50,7 
2 0,107 10,7 25,7 0,005 18,8 69,6 
3 0,104 10,4 36,2 0,005 17,4 86,9 
4 0,078 7,8 44,0 0,002 6,4 93,3 
5 0,066 6,6 50,6 0,001 3,0 96,3 
6 0,059 5,9 56,5 0,000 1,7 98,0 
7 0,054 5,4 61,9 0,000 1,0 99,0 
8 0,049 4,9 66,8 0,000 0,4 99,4 
9 0,048 4,8 71,5 0,000 0,3 99,8 
10 0,045 4,5 76,0 0,000 0,2 100,0 
11 0,042 4,2 80,2 0,000 0,0 100,0 
12 0,039 3,9 84,1 0,000 0,0 100,0 
13 0,030 3,0 87,1  100,0  
14 0,026 2,6 89,7    
15 0,021 2,1 91,9    
16 0,020 2,0 93,9    
17 0,017 1,7 95,5    
18 0,013 1,3 96,8    
19 0,010 1,0 97,8    
20 0,006 0,6 98,4    
21 0,005 0,5 98,9    
22 0,004 0,4 99,3    
23 0,003 0,3 99,7    
24 0,002 0,2 99,9    
25 0,001 0,1 100,0    
26 0,000 0,0 100,0 0,027   
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Momento 2 - DIAGNÓSTICOS 

Fator Inércia % 
% 

acumulado 
Inércia 

corrigida 

% de 
inércia 

corrigida 

% 
Acumulado 
de inércia 
corrigida 

1 0,129 12,9 12,9 0,009 38,7 38,7 
2 0,102 10,2 23,1 0,005 19,3 58,1 
3 0,096 9,6 32,7 0,004 16,1 74,1 
4 0,080 8,0 40,7 0,002 8,6 82,8 
5 0,076 7,6 48,3 0,002 7,1 89,9 
6 0,070 7,0 55,3 0,001 4,9 94,8 
7 0,064 6,4 61,7 0,001 3,3 98,1 
8 0,053 5,3 67,0 0,000 1,2 99,2 
9 0,049 4,9 71,9 0,000 0,7 99,9 
10 0,041 4,1 76,0 0,000 0,1 100,0 
11 0,039 3,9 79,9 0,000 0,0 100,0 
12 0,032 3,2 83,1    
13 0,031 3,1 86,1    
14 0,027 2,7 88,9    
15 0,027 2,7 91,6    
16 0,020 2,0 93,6    
17 0,017 1,7 95,2    
18 0,016 1,6 96,8    
19 0,009 0,9 97,8    
20 0,007 0,7 98,5    
21 0,005 0,5 99,0    
22 0,004 0,4 99,4    
23 0,002 0,2 99,6    
24 0,002 0,2 99,8    
25 0,001 0,1 100,0    
26 0,000 0,0 100,0    
27 0,000 0,0 100,0 0,023   
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Anexo I 

 

 

Tabelas contendo os valores das inércias dos diagnósticos de 

enfermagem nas fases do estudo 
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Momento 1 - DOM 

Fator Inércia % 
% 

acumulado 
Inércia 

corrigida 

% de 
inércia 

corrigida 

% Acumulado 
de inércia 
corrigida 

1 0,303 30,3 30,3 0,027 80,7 80,7 
2 0,221 22,1 52,4 0,004 13,0 93,7 
3 0,205 20,5 72,8 0,002 6,3 100,0 
4 0,117 11,7 84,5    
5 0,089 8,9 93,4    
6 0,066 6,6 100,0  100,0  

 
 
 
 
 

Momento 2 -DOM 

Fator Inércia % % 
acumulado 

Inércia 
corrigida 

% de 
inércia 

corrigida 

% 
Acumulado 
de inércia 
corrigida 

1 0,230 23,0 23,0 0,010 57,8 57,8 
2 0,200 20,0 43,0 0,004 25,0 82,8 
3 0,190 19,0 62,1 0,003 17,2 99,9 
4 0,146 14,6 76,7 0,000 0,1 100,0 
5 0,121 12,1 88,7    
6 0,067 6,7 95,5    
7 0,045 4,5 100,0   100,0   

 


